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 مقدمة 
 

 غرض وأهداف الدليل .1
  
سياسات حوكمة الشركات التي ") الدليل" - يشار إليه فيما بعد ب( الحاليسياسات حوكمة الشركات يبين دليل  1-1

األساس  الدليلويشكل  .")الشركة" - يشار إليها فيما بعد ب( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تنظم عمل
يشار إليه فيما ( فور اعتماده من مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة األسمنتشركة قطر لسياسات الحوكمة ب

شركة قطر الوطنية تم إعداد هذا الدليل مع األخذ بعين االعتبار النظام األساسي ل .")مجلس اإلدارة" - بعد ب
حوكمة الشركات نظام لوائح المعمول بها في والتشريعات وال عالقةوالقوانين األخرى ذات ال لصناعة األسمنت

 .لألسواق الماليةهيئة قطر رخصة والصادر بها بيان من مثل قانون حوكمة الشركات للشركات الم

هذا الدليل بصفة  أهدافتضمن تحوكمة الشركات، و نظاميهدف هذا الدليل إلى تناول كافة النواحي الواردة في  1-2
  :ما يليخاصة 

على توجيه  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتلخيص مبادئ وممارسات حوكمة الشركات ومساعدة  1- 1-2
  .ووضع هيكل رسمي لحوكمة الشركات اإلدارة/ أعضاء مجلس اإلدارة 

الشركة بهدف تحقيق  شؤوناإلعالن عن الهيكل واإلجراءات المقررة لمراقبة وتوجيه وإدارة أعمال و 2- 1-2
  .ين القيمةالمالي وتحس االستقرار

  .كافة موظفي الشركة دون تمييز أو استثناءمتثل لها توضيح السياسات التي يعتمدها مجلس اإلدارة وي 3- 1-2

، والمدير العام واإلدارة التنفيذية في اإلداريالمباشرة لرئيس مجلس اإلدارة والمدير  المسؤوليةالتأكيد على  4- 1-2
 مسؤولية التأكيد على وكذا ،إلى العمل طبقًا ألحكام هذا الدليل شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتوجيه 

  .تنفيذ مهام الشركة طبقًا ألحكام هذا الدليلمراقبة بشأن مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة 

فيما التنسيق الشامل  مسؤوليةنظام حوكمة الشركات المنوط بها تطبيق يتحمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   1-3
يتحمل كل موظف من موظفي و .تطرأ عليهقد تحديثات تالية معتمدة  ةمحتويات هذا الدليل الحالية وأيق بيتعل

  .ا المنصوص عليها في هذا الدليلمسؤولياته/  مسؤولياتهإنجاز  حده مسؤوليةالشركة على 

  .بين موظفي الشركة فيما يتعلق بهيكل حوكمة الشركات ةمشتركفاهم يعتبر هذا الدليل وثيقة ت  1-4
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  الطبعبيان حقوق  .2

وما يتضمنه  الحاليلدليل سياسات حوكمة الشركات حقوق مسجلة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتملك   2-1
من مقر الشركة ألي سبب كان  هنقل أومحتوياته  أي جزء منأو حذف ال يجوز نسخ على أنه  .من محتويات

  .من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية المفوضة بذلكمسبق دون الحصول على تصريح خطي 

محتويات هذا الدليل على أنها سرية وال يتم اإلفصاح عنها أو توزيعها على أي أشخاص أو يتم التعامل مع   2-2
  .هاأو خارج كةالشر داخل ، سواءرخص لهم الحصول على ذلكعمالء غير م

   

 االمتثال .3

تعارض بين وجود  وفي حالة .التشريعات المعمول بها في دولة قطر في االعتبار عند إعداد هذا الدليل تم أخذ  3-1
أحكام البيانات الرسمية والنظام  فإنالنظام األساسي للشركة، مع أو أخرى  هذا الدليل وأية بيانات رسمية

كن وال يعتد بأي تعديل يطرأ على هذا الدليل ما لم ي .معمول بها والسارية النفاذهي ال) كان الحال أي(األساسي 
  .واللوائح المذكورة التشريعاتأحكام متوافقاً مع 

 التنسيق  3-2

  : يتضمن كل باب العناوين التالية بالنسق التالي .يقسم هذا الدليل إلى تسعة عشر بابا وستة مالحق 

 ."..سياسة حوكمة الشركات رقم " -ر إليه بحوكمة الشركات لهذا الدليل، ويشاكود سياسة : كود السياسة 4-1
شركة قطر الوطنية على مستوى ويتم تخصيص كود لكل سياسة لتوحيد اإلشارة إلى سياسات حوكمة الشركات 

  .لصناعة األسمنت

وفي حالة تعديل  .األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة يعني التاريخ الفعلي لممارسة السياسة ب :تاريخ النفاذ 4-2
  .السياسات، يعدل التاريخ ليتفق مع تاريخ دخول السياسة المعدلة إلى حيز النفاذ

  .تاريخ إجراء آخر تعديل على السياسةيعني  :تاريخ التعديل 4-3

 .عن الحفاظ على السياسة وضمان تحديثها مسؤولعني الشخص الي :الموارد مسؤول 4-4

  .يعني اسم سياسة حوكمة الشركات :اسم السياسة 4-5

  .يتم خالل هذا الباب مناقشة الهدف المحقق من تنفيذ السياسة :الغرض 4-6

 .الشخصية عن تنفيذ السياسة على مستوى الشركة المسؤوليةيحدد نطاق السياسة  :النطاق 4-7

  :يتضمن هذا الباب بيانات السياسة مقسمة إلى أبواب فرعية :المحتويات 4-8

  .تُقسم بيانات السياسة إلى أبواب فرعية مختلفة طبقًا لمحتوى البيان :الفرعية األبواب 1- 4-8
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 إدارة الدلیل

  

 يات التحديثمسؤول .1

يحتفظ مجلس اإلدارة وأمين سر  كما .بشكل مناسبوتسجيل كافة التعديالت والبنود الجديدة دوين يتم ت 1-1
  .منها" مطبوعة"المجلس بنسخة 

عزز التعديالت وتُ .تعديل على السياسات الحالية ُأجريسياسات جديدة أو كلما ُأضيفت الدليل  يتم تحديث 1-2
 : باآلتي

  .إضافي) أبواب(باب  1- 1-2

 .حالي) أبواب(أجزاء إضافية لباب  2- 1-2

  .منه) أجزاء(حالي أو جزء ) أبواب(تعديل على باب  3- 1-2

يتم استبدال  ،على أية حالو .إلى الدليل) أو أجزاء جديدة لألبواب الحالية(تُضاف أية أبواب جديدة  1-3
بالصفحات المستبدلة في ملف منفصل بنفس ترتيب  ويتم االحتفاظ .تعديالتالفصول الحالية عند إجراء 

، يتم تحديث جدول محتويات الدليل بالقدر ل األحوالفي كو .المحتوى األصلي لتسهيل أغراض المراجعة
  .المناسب لتسهيل اإلشارة الصحيحة إلى المحتويات

  .تخضع كافة التعديالت التي تطرأ على هذا الدليل لموافقة مجلس اإلدارة 1-4
  

 التعديالت  سجل .2

ر لى المديعالتعديالت  بعرض مقترحجراء تعديالت، يقوم الموظف المختص إلضرورة  في حالة وجود 2-1
بمراجعة وتقديم  لجنة الترشيحات والحوكمةثم تقوم  .والحوكمة اتالعام الذي يحيلها بدوره إلى لجنة الترشيح

  .التوصيات إلى مجلس اإلدارة العتمادها

 :التالي وفقًا للنموذجللتعديالت  ييحتفظ أمين سر مجلس اإلدارة بسجل رئيس 2-2

  

 اعتمده البيان الباب تاريخ تعديل رقم

    النفاذ االعتماد 

      
 

  .الدليلإدخال كافة التعديالت المعتمدة على أمين سر مجلس اإلدارة  يراعي 2-3
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 سجل التحديث .3

  .يرات التي تطرأ على الدليل تباعا لسهولة اكتشاف أي خطأ يحدث أثناء تحديث الدليلييتم ترقيم التغ 3-1

  .أي تغيير يطرأ على الدليل، يتم تسجيل تاريخ التحديث إلى جانب رقم التحديثفي حالة  1- 3-1

 .يخطر مجلس اإلدارة فور غياب أو فقدان أي تحديث 2- 3-1

  .أمين سر مجلس اإلدارة بسجل تحديث هذا الدليليحتفظ  3- 3-1

 : والنسق التالي سجل التحديث بالشكل يلتزم 3-2

 االسم تاريخ التحديث رقم التحديث التحديثباب 
    

 .المرخص لهم باإلطالعيتم توزيع كافة التحديثات المعتمدة على األفراد الوارد بياناتهم في سجل  3-3
  

 المرخص لهم باإلطالعسجل  .4

 .يحتفظ مجلس اإلدارة بنسخة أصلية من الدليل 4-1

 :الدليل مذكورين أدناه اإلطالع علىيحق لألفراد ال 4-2

  .رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة 1- 4-2

 .أمين سر المجلس 2- 4-2

 .المدير العام 3- 4-2

  .رؤساء اإلدارات 4- 4-2

  .له بذلكرخص ممن موظفي الشركة  أي موظف آخر 5- 4-2

ويحتفظ أمين سر مجلس اإلدارة بسجل  .كما هو مبين أدناه جميع المرخص لهم باإلطالعيتم تسجيل  4-3
  .ويتولى مهام تحديثه المرخص لهم باإلطالع

  

 اإلدارة المرخص له باإلطالع تاريخ

  الوظيفة  االسم اإلطالع االعتماد
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 التعديل والمراجعة  تكرار .5

شركة إلضافة التغييرات التي تطرأ على األنشطة التجارية لظمة تيتم مراجعة الدليل واعتماده على فترات من 5-1
  .قطر الوطنية لصناعة األسمنت

 : هيكل المراجعةفيما يلي بيان صيغة  5-2

 المراجعة مسؤولية مراجعات استثنائية المراجعةتكرار    السياسات

سياسات حوكمة 
 الشركات

أو أي تغيير رئيسي األسس تغيير  سنوي
 .خارجيآخر سواء داخلي أو 

رؤساء اإلدارات بالتنسيق 
 .مع المدير العام

 

  االعتماد .6

 : فيما يلي صيغة االعتماد 6-1

  

 االعتماد  المراجعة  اقتراح التغييرات  السياسات

سياسات حوكمة 
 الشركات

لجنة الترشيحات المدير العام و رؤساء اإلدارات
 .والحوكمة

 مجلس اإلدارة
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  1حوكمة الشركات رقم سياسة :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد  :      الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  يات مجلس اإلدارة مسؤولأدوار و 1وكمة الشركات رقم سياسة ح

 
 

  :الغرض

يات العامة لمجلس اإلدارة وأعضاء المجلس الذين مسؤولللمساعدة في إعداد األدوار والتم إعداد السياسة التالية 
   .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتأعمال  يراقبون

  

  النطاق

ويضمن مجلس اإلدارة من خالل اإلدارة التنفيذية تنفيذ  .يخضع نطاق تنفيذ هذه السياسة الختصاص مجلس اإلدارة
يات مسؤولوتؤدى كافة األدوار وال ،ومراقبة المخاطر المتعددة بمستويات حصيفة تحوكمة الشركا إجراءات

   .التعامل من خالل هيكل السلطةمع األخذ بعين االعتبار  عالقةالمذكورة في هذه السياسة من خالل الوظائف ذات ال
  

  المحتويات 
  

 يات مجلس اإلدارة مسؤول .1

   .لمجلس اإلدارة في اختصاصات المجلسيات العامة مسؤوليتم توثيق األدوار وال 
 

 المعلومات والتنمية المهنية  .2

استالم كافة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد تعريف رسمي فور  العضو المنتدبيضمن رئيس مجلس اإلدارة و 2-1
  .التحاقهم بالمجلس
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توزيع وحفظ وثائق المجلس  مسؤولية شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتأمين سر مجلس إدارة  يتحمل 2-2
توزيع إضافة إلى  ،أعضاء المجلسالزمة على خرى الاألالمستندات األعمال والدعوات وغيرها من مذكرة 

مجلس اإلدارة مواد التعريف ويحدد مواعيد جلسات لما يوفر أمين سر ك .محضر االجتماع والقرارات
  .التعريف ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد

ورؤيتها  االستراتيجية هاوأهداف قطر الوطنية لصناعة األسمنتشركة ب تعريفيتضمن برنامج التوجيه  2-3
  .مجلس اإلدارةكافة أعمال ب عالقةذات الالمستندات ضافة إلى باإلورسالتها وموظفيها وأعمالها األساسية 

التي تهدف إلى الذاتية التنمية دعما للتنمية /احتياجات التدريباإلبالغ عن  كما يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة 2-4
ويعرض أمين سر مجلس اإلدارة سنويا  .تحسين المهارات التي يحددها مجلس اإلدارة لتوجيه أعمال الشركة

  .مخطط التنمية على لجنة المكافآت لمراجعته واعتماده من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ه على االستشارات المهنية المستقلة على نفقة الشركة على ئيضمن مجلس اإلدارة سهولة حصول كافة أعضا 2-5
إذا كانت االستشارات (أو المجلس بأكمله  العضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة و يتم اعتمادها من قبلأن 

 .)العضو المنتدبمتعلقة برئيس مجلس اإلدارة و

تلك وعلى أية حال، يجوز ألغلبية أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين الحصول على  1- 2-5
  .دون التقيد بموافقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ستشاراتاال

  .اعدد من الموارد الكافية للجان مجلس اإلدارة لالضطالع بمهامه تُتاح 2-6

من الغير، مثل مراجعي الحسابات أو  يجوز لمجلس إدارة الشركة الحصول على مراجعات دورية 2-7
  .احتياجات الشركةمع مجلس اإلدارة ولجانه وإدارته  تعاملأو المجالس القانونية لتقييم  ستشارييناال

 يات أعضاء مجلس اإلدارة مسؤول 3

 : فيما يلييات األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة طبقًا للممارسات الرئيسية مسؤولتتمثل ال 3-1

 اإلدارة والعضو المنتدبرئيس مجلس 

  .جدول األعمالترأس مجلس اإلدارة ومراقبة فاعليته في كافة نواحي األدوار المنوط بها وإعداد  1- 3-1

  .على حصول أعضاء مجلس اإلدارة على معلومات دقيقة وواضحة وفي الوقت المناسباإلشراف  2- 3-1

  .ضمان التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها 3- 3-1

  .بفاعلية وضمان وجود عالقات بناءة بين أعضاء مجلس اإلدارةتسهيل توزيع المدراء  4- 3-1

 .عن مراقبة مصالح المساهمين في عمليات الشركة اليومية مسؤولالعمل بتفرغ كامل كمدير  5- 3-1

 .المعتمدة من مجلس اإلدارة االستراتيجيةالمشاركة في إعداد وتحقيق المبادرات  6- 3-1
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  .خولة إليهالم السلطةاعتماد بعض المعامالت التي تقع ضمن  7- 3-1

  .عن أنشطة الشركة وأدائها بالتنسيق مع المدير العاممحدثة مجلس اإلدارة بتقارير دورية  تزويد 8- 3-1

  .االلتزام بإجراء تقييم األداء السنوي لمجلس اإلدارة ضمان 9- 3-1

   

  أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

 : ما يلييات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مسؤولتتضمن 

 .ناء وإعداد مقترحات إلستراتيجية الشركةالب االعتراض 10- 3-1

 .تقارير األداءومتابعة  اتأمين أداء اإلدارة لتحقيق األهداف المتفق عليه 11- 3-1

إدارة  وأنظمةمراجعة تكامل المعلومات المالية وضمان فاعلية وسالمة أدوات الرقابة المالية  12- 3-1
  .المخاطر

  .التنفيذية تحديد المكافآت المناسبة وتعيين اإلدارة 13- 3-1

  .تقييم أداء رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واإلدارة التنفيذية 14- 3-1

تعارض  حاالتضمان االلتزام وإعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساهمين، خاصة في  15- 3-1
  .المصالح

  .المساهمة في إعداد وتنفيذ قواعد وإجراءات حوكمة الشركات 16- 3-1

 : بما يلي كة قطر الوطنية لصناعة األسمنتشرأن يقوم كافة أعضاء مجلس إدارة يجب  3-2

  .كما يلزم ممارسة كافة الصالحيات وأداء كافة الواجبات بعناية واجتهاد 1- 3-2

 .ممارسة كافة الصالحيات وأداء كافة الواجبات بحسن نية لتحقيق أفضل مصالح للشركة 2- 3-2

  .التصرف باستقالليه بخصوص ممارسة سلطاتهم 3- 3-2

  .الشركة وبين مصالحهم الشخصية أو واجباتهم تجاه اآلخرين تجنب التعارض بين واجباتهم تجاه 4- 3-2

  .االلتزام بمعايير حوكمة الشركات 5- 3-2

كما هو محدد في اختصاصات  مجلس اإلدارة ة طبقًا لميثاق شرفالخاصضمان تنفيذ أنشطتهم  6- 3-2
  .مجلس اإلدارة

الشركة من لكافة أعمال الشركة والبيئة القانونية التي تعمل  لالستيعاب الكاملالالزم بذل الجهد  7- 3-2
خاللها وتقديم المقترحات والتغذية الراجعة للمدير العام ومجلس اإلدارة واللجان اإلدارية فيما 

  .يتعلق بمحتوى وصياغة تقارير مجلس اإلدارة



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

  .إلى أقصى حد ممكندعم وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة  8- 3-2

ودعم صورة الشركة لنمو العمل وخدمة المجتمع مشاركة في األنشطة المتعددة لصالح الشركة ال 9- 3-2
  .مسبقة من مجلس اإلدارةالموافقة ال بعد الحصول على

اتخاذ قرار المقترحة وتعذر  امتعلقة بأعمال الشركة أو إجراءاته مهاملتعرض أعضاء مجلس اإلدارة إذا  3-3
استقالة أي عضو من  عند .عليهم التأكد من تسجيل هذه المشكالت في محضر مجلس اإلدارة فإن بشأنها

إذا كان عليه تقديم بيان خطي إلى رئيس مجلس اإلدارة، لتدويره بين أعضاء المجلس، أعضاء المجلس ف
  .المهاميتضمن أي من هذه 

وينفذ رئيس مجلس اإلدارة قرارات  .لمحاكميمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في تعامالتها مع الغير وأمام ا 3-4
ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض بعض صالحياته ألي عضو من أعضاء  .المجلس ويلتزم بتوصياته

من قانون الشركات  102المادة (ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل الرئيس حال تغيبه  .المجلس
  .)التجارية في قطر

  
 التعيين بمجلس اإلدارة 4

 لعرضهاها بعد ذلك لمجلس اإلدارة اتمجلس اإلدارة، وتقدم مقترحأعضاء  لجنة الترشيحات والحوكمةتُعين  4-1
 .الجمعية العامةعلى 

 : يستوفي كافة أعضاء مجلس اإلدارة المتطلبات اآلتية كحد أدنى 4-2

أن يكون عمر المرشح  أي( قانون الشركات التجارية في قطرمن ) 96(االلتزام بأحكام المادة  1- 4-2
، وأن تكون عدد األسهم مطابقةً ألحكام النظام األساسي، على األقل عاما) 21( واحد وعشرين

  .)إلخ

المهام القيادية من خالل إعداد لتولي  العضو المعرفة والمهارات المطلوبة/أن يمتلك المرشح 2- 4-2
 ربحدارة لضمان تحقيق أقصى الرؤية والمبادئ والقيم والمخطط اإلستراتيجي واإلشراف على اإل

  .للمستثمر

  .يفضل من لديه خبرة في مجال األسواق الدولية وإدارة األعمال المعقدة 3- 4-2

أعضاء مجلس اإلدارة قادرين على االلتزام بالوقت وبذل كافة الجهود الضرورية إلنجاز  أن يكون 4- 4-2
 عالقةاألداء ذات اليات مجلس اإلدارة، ومنها مراجعة التقارير المطلوبة وتقييم مسؤولكافة 

 .وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة
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القيادة القوية والقدرة على العمل في جماعة  وصفةشخصية مثل الحماس  خصائصأن يكون لديه  5- 4-2
اق شرف العاملين وأن يكون ملتزما بالعمل لصالح الشركة بما يتماشى مع الرؤية العامة وميث

   .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتب

بما في ذلك اإلشارة إلى  - يتم اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة االلتزامات الهامة األخرى ألعضاء المجلس   3- 4
كما يتم إخطار المجلس بأية  .نهم ويتم إدراجها في تقرير حوكمة الشركاتيقبل تعي -  المتوقعةااللتزامات الزمنية 

    .تغييرات قد تطرأ على هذه االلتزامات وإدراج هذه التغييرات في تقرير حوكمة الشركات

على االلتزامات الزمنية المتوقعة ) نموذج لخطاب تعيين المدراء - 1الملحق (ينص خطاب التعيين  1- 4-3
 .لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

بأن لديه الوقت الكافي الستيفاء المتطلبات الالزمة لعضوية مجلس كل عضو من أعضاء المجلس  يقر 2- 4-3
  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتإدارة 

إلى وزارة األعمال والتجارة قائمة سنوية معتمدة تضم أسماء  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتُقدم  4-4
ور حدوث أي تغيير على هذه القائمة وتُخطر الشركة الوزارة ف .رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء وجنسياتهم

  .)قانون الشركات التجارية في قطرمن  101المادة (
  

 االنتخاباالنتخاب وإعادة  5

، ويعاد انتخابهم على فترات زمنية الجمعية العامةيخضع أعضاء مجلس اإلدارة لالنتخاب من خالل اجتماع  5-1
  .ويستثنى من ذلك األعضاء الذين تُعينهم دولة قطر .ال تتجاوز ثالث سنوات

هم الحالي فيما إذا كان أداءلتحديد إلعادة االنتخاب المتقدمين المرشحين  لجنة الترشيحات والحوكمةتلتقي  5-2
  .دعم إعادة انتخابهم من عدمهيمجلس إدارة وتشكيلة المجلس الحالي  كأعضاء

المرشحين إلى مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره بتقديم أسماء  لجنة الترشيحات والحوكمةتُقدم مقترحات  5-3
 عالقةمعلومات أخرى ذات  ةكافية وأيشخصية إعادة االنتخاب مصحوبةً بتفاصيل المتقدمين لالنتخاب أو 

  .عند انتخاب العضوحاسم تُمكن من اتخاذ قرار 

ر تصديق رئيس مجلس اإلدارة على يعتب -  لألداء بعد إجراء تقييم رسمي -- عند اقتراح إعادة االنتخاب  5-4
  .عضوية مجلس اإلدارة أداء الشخص أمرا ضروريا لضمان االضطالع بمهام
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 اجتماعات مجلس اإلدارة  6

  .يلتقي مجلس اإلدارة بصفة منتظمة للقيام بمهام منصبه بفاعلية 6-1

  .كل شهرين يلتقي مجلس اإلدارة ست مرات كحد أدنى في العام بواقع اجتماع واحد على األقل 1- 6-1

أو في أي موقع  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي ل 2- 6-1
آخر داخل قطر يحدده رئيس مجلس اإلدارة، شريطة حضور كافة األعضاء شخصيا أو بالوكالة أو 

  .بعضهم دون أن يؤثر ذلك على النصاب القانوني لالجتماع اعتذار

  .رئيس مجلس اإلدارة كافة اجتماعات مجلس اإلدارةيترأس  6-2

يسجل أمين سر مجلس اإلدارة الذي يعينه المجلس كافة محاضر االجتماعات في سجل خاص يوقع عليه  6-3
 .رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدير المفوض وأمين سر المجلس على األقل

بناء على دعوة رئيس ) اجتماع مجلس اإلدارة ذكرة أعمالم، نموذج ل2الملحق (يعقد اجتماع مجلس اإلدارة  6-4
على األعضاء بمدة  االجتماع مذكرة أعمالويوزع أمين سر المجلس  .أعضائهمجلس اإلدارة أو اثنين من 

   .الموعد المقرر لعقد االجتماع قبلأسبوع على األقل 

أي من  -بموجب خطاب موجه لرئيس مجلس اإلدارة  -  توكيليجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  6-5
، ويمكن ألي من أعضاء مجلس اإلدارة تمثيل عضو آخر واحد أعضاء المجلس اآلخرين للتصويت لصالحه
  .الخاصكحد أقصى في التصويت إضافة إلى صوته 

) ه ويتصرف بصفتهأو من يمثل(ويعتبر صوت رئيس مجلس اإلدارة  .يتخذ القرار بناء على موافقة األغلبية 6-6
  .مرجحا في حالة تساوي األصوات

في حالة تساوي األصوات واعتبار صوت رئيس مجلس اإلدارة مرجحا، فيجوز ألعضاء مجلس اإلدارة  6-7
  .تسجيل اعتراضهم في محضر االجتماع غير الموافقين على القرار

  
 تقييم األداء 7

حيث يقوم المجلس سنويا بتقييم ) الترشيحات والحوكمةلجنة من خالل (يجرى مجلس اإلدارة تقييم ذاتي  7-1
  .نفسه وتقييم اللجان المنبثقة عن المجلس وأداء األعضاء كل على حدة

نموذج ، 3الملحق (ومناقشته خالل اجتماع مجلس اإلدارة تعبئته يوزع نموذج التقييم الذاتي على كل مدير ل 7-2
  .)التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة

  .في تقرير حوكمة الشركات األداءيفصح مجلس اإلدارة عن تقييم  7-3
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  2سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  إشراف مجلس اإلدارة  - 2ة الشركات رقم سياسة حوكم

 
 

  :الغرض

يات مسؤولويقصد بال .مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف مسؤوليةتُقدم هذه السياسة مزيد من التوضيح حول 
 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتستراتيجية ااإلشرافية التأكد على نحو مقبول من سير األعمال تجاه تحقيق 

  .وأهدافها

  :النطاق

لصياغة مهام مجلس اإلدارة في  عالقةتم إعداد سياسة إشراف مجلس اإلدارة وغيرها من التوجيهات ذات ال
 الرجوع إلى يرجىصيل، المزيد من التف .االضطالع بسلطة إشرافية مطلقة على مهام وتوجهات الشركة

  .اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة" اختصاصات"مجلس اإلدارة و" اختصاصات"

  :المحتويات

 البيانات العامة للسياسة .1

 ": إشراف مجلس اإلدارة"تعرض البيانات التالية سياسة توجيهية لتنفيذ سياسة 

المجلس يحتفظ لنفسه  إال أناليومية لإلدارة التنفيذية،  أعمال الشركة مسؤوليةيجوز لمجلس اإلدارة تفويض  1-1
األعمال بفاعلية وأمان وبأسلوب مناسب والتزاما بالقوانين والتشريعات واجبة  هذه التأكد من تنفيذ مسؤوليةب

  .النفاذ
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 على تلك األعمال، إال أنه يلتزم باإلشراف أعمال الشركةعلى الرغم من أن مجلس اإلدارة ال يضمن نجاح   1-2
ألعمال من خالل السياسات واإلجراءات الشاملة، لذ إدارة حاكمة فعالة يتنفعكس التخطيط السليم، وتمكين لت

  .وضمان إدارة األعمال بفاعلية من خالل اإلدارة المختصة

إذا كانت اإلدارة قادرة على  ما ، يلتزم مجلس اإلدارة بتحديدإلى تحقيق النمو والتوسعالشركة  سعيفي ضوء   1-3
كما يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بتحديد مدى فاعلية الطرق  .مجابهة التحديات الجديدة للنمو والتعقيد المتزايد

  .متى اقتضى األمراألنظمة المطبقة طوات الالزمة لتغيير وتطوير لخاالحالية ويتخذ 

ها ومخططها اإلستراتيجي وسياساتها وإجراءاتها يشرف مجلس اإلدارة على تطوير رؤية الشركة ورسالت  1-4
فويض دليل السلطات والهيكل التنظيمي، كما يقوم بمراجعة ما سبق وميثاق الشرف وهيكل المراقبة الداخلي وت

  .والتصديق عليه

  .بتفويض بعض صالحياته للجان منبثقة عن مجلس اإلدارة - تنفيذًا ألنشطته  - سيقوم مجلس اإلدارة   1-5

ودقيقة ليتمكن من  ذات عالقةبمطالبة كافة موظفي الشركة وموارد الشركة بمعلومات يلتزم مجلس اإلدارة   1-6
  .اإلشراف بفاعلية على أعمال الشركة

  
 هياكل لجان مجلس اإلدارة  .2

، وعلى حجم )طلبات هيئة قطر لألسواق الماليةمت(تعتمد هياكل لجان مجلس إدارة الشركة على مراقبي السوق   2-1
  .الخبرةمجلس اإلدارة ومستويات كوين الشركة ونطاق تركيز األعمال والتنافس وت

  .يعين مجلس اإلدارة عدد مختلف من اللجان على مستوى المجلس وعلى مستوى اإلدارة  2-2

 .يات اللجنة والسلطة المخولة لهامسؤولرسمية توثق أدوار و" اختصاصات"يكون لكل لجنة معينة   2-3

 : بما يليتقوم كافة لجان مجلس اإلدارة   2-4

 .التي اعتمدها مجلس اإلدارة" باالختصاصات"االلتزام  1- 2-4

  .اختيار رئيسا لها 2- 2-4

  .إليهايات المسندة مسؤولااللتزام بال 3- 2-4

  .رفع تقارير منتظمة لمجلس اإلدارة، متى اقتضى األمر 4- 2-4

 : تتضمن لجان مجلس اإلدارة اآلتي 2-5

  .لجنة التدقيق 1- 2-5

 .الترشيحات والحوكمةلجنة  2- 2-5

 .لجنة المكافآت 3- 2-5
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، على أال تتجاوز فترة عمل بالشركة مهام خاصةتنفيذ نية محددة تزامنًا مع كما تُعين لجان مؤقتة لفترات زم 2-6
  .هذه اللجان ثالثة أشهر

  .اللجنة" اختصاصات"كافة اللجان حسب الجدول المعد لها والمحدد في  تجتمع 2-7

 .اللجنةمستندات تُعين كل لجنة أمين سر لالحتفاظ بكافة محاضر االجتماعات وغيرها من  2-8

  .تُتخذ القرارات بموافقة األغلبية مع احتفاظ رئيس اللجنة بصوت مرجح حال تساوي األصوات 2-9

ة بكل منها خاصالالحد األدنى لفترة تقديم التقارير ب التزاماتُقدم كافة اللجان تقارير خطية إلى مجلس اإلدارة  2-10
  .كما هو مبين في اختصاصات اللجنة

  .فيما يتعلق بأدائها لمهامهاثة يمجلس اإلدارة بمعلومات حدبتزويد كافة اللجان  تقوم 2-10-1

   

 إعداد الهيكل التنظيمي 3

شركة قطر الوطنية يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على إعداد هيكل تنظيمي يوضح بالتفصيل كيفية تنظيم   3-1
  .ويعتمد مجلس اإلدارة هذا الهيكل فور إعداده .األسمنتلصناعة 

برئاسة رئيس مجلس اإلدارة والعضو ، لمجلس اإلدارة اليبدأ مسار السلطة من المساهمين وصو 1- 3-1
ثم تُقسم السلطة بعد ذلك إلى قنوات بدءا من المدير العام وحتى رؤساء  .وحتى المدير العام المنتدب

  .اإلدارات ثم كل موظف من موظفي الشركة

 .كما تُشكل لجان اإلدارة لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية 2- 3-1

يتم ترتيب المهام غير المرتبطة بالواجبات الطبيعية بأسلوب يسهل على الموظف معرفة مشرفه  3- 3-1
  .المباشر

  .يات المسندة إليهمسؤولصمم كل وظيفة بحيث تمنح كل موظف السلطة الكافية إلنجاز التُ  3-2

برات والمخاطر التي لخايعتمد نطاق الرقابة لكل موظف على مكانته الوظيفية ومستوى التدريب و 1- 3-2
  .مسؤولياتهالمرتبطة بولها يتعرض 

على تفويض السلطة مقرونةً بتدريب مناسب وتواصل  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتؤكد  2- 3-2
الفع.  
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 تقييم المدير العام واإلدارة التنفيذية  4

ين مسؤولقدرات المدير العام وغيره من الويحكم على  - من خالل لجنة المكافآت -  مجلس اإلدارةيقيم   4-1
  .الشركة التنفيذيين األساسيين لتحديد مدة قدرتهم على تحقيق أهداف وإستراتيجية

غيره  ، وكذلك األمر معتعيين المدير العام وزيادة مدة خدمته وإنهاء خدمته مسؤوليةيتحمل مجلس اإلدارة   4-2
  .ين التنفيذيين األساسيينمسؤولمن ال

 :هي ين التنفيذيين األساسيين وفقًا ألدائهم في ثالث مجاالت رئيسية،مسؤوليتم تقييم المدير العام وال  4-3

 .ستراتيجيةنجاز األهداف االاستراتيجي وتنفيذ المخطط اال 1- 4-3

 .االلتزام والحفاظ على سالمة أعمال الشركة 2- 4-3

  .همالتعاون معموظفي الشركة والقدرة على تحفيز  3- 4-3

أعضاء اإلدارة التنفيذية نموذج تقييم المدير العام، ويمكن تطبيق نفس النموذج على  4الملحق  يتضمن  4-4
  .مناسبا األساسيين، متى رأى مجلس اإلدارة ذلك
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  3سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  إشراف اإلدارة  - 3سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

كما تتناول هذه  .وداعمة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ةلعالقة عمل ثابت التوجيهات التالية إطار توفر
    .محدد إلدارة الشركة يالتوجيهات التواصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتوضح برنامج إشراف

  النطاق

 زودوضع السياسات واإلجراءات التي ت مجلس اإلدارةاألعمال اليومية للشركة، ويتحمل  مسؤوليةتتحمل اإلدارة 
اللجان على " اختصاصات"لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى  .ا اإلداريةمسؤولياتهاإلدارة بتوجيهات تنفيذ 

   .ين التنفيذيين األساسيينمسؤوللل عالقةوى اإلدارة والتوصيات الوظيفية األخرى ذات التمس

  المحتويات

  العامة للسياسةالبيانات  .1

 : تعرض البيانات التالية السياسة التوجيهية، التي يحددها مجلس اإلدارة، لتنفيذ إشراف اإلدارة

 .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتبيعد مجلس اإلدارة بيان سياسة يحدد دوره وهدفه ودور فريق اإلدارة   1-1

وتُقيم أداء اإلدارة  إلدارة الشركة التنفيذيةيحدد هذا البيان دور مجلس اإلدارة كجهة توفر المشورة والتوجيهات   1-2
  .تحقيق أهدافها المحددةب فيما يتعلق

إدارة األعمال  مسؤوليةوتتحمل إدارة الشركة  .يتدخل مجلس اإلدارة أو يعيق األعمال اليومية لإلدارة ال  1-3
  .اليومية للشركة

  .يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء فريق إدارة الشركة  1-4
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من خالل بيانات السياسة التي تتناول كل من أنشطة العمل  "إشراف اإلدارة"يضع مجلس اإلدارة معايير   1-5
  .والموظفين ي اإلدارةمسؤولالرئيسية للشركة وأداء 

 اللجان ورفع التقارير لمجلس اإلدارة  2

 .عدد من اللجان المختلفة على مستوى اإلدارة لصناعة األسمنتشركة قطر الوطنية تُشكل   2-1

  .واعتمادها مبدئيا االستراتيجيةاألهداف والموازنات والمخططات إدارة لمراجعة / يعين مجلس اإلدارة لجنة   2-2

 االستراتيجيةتتلقى اإلدارة تقارير شهرية تقارن بين األداء الفعلي للشركة وبين األهداف والموازنات والخطط   2-3
  .المحددة

  .يعرض خطيا وبالتفصيل على مجلس اإلدارة أي اختالف بين األهداف المحددة واألداء الفعلي 1- 2-3

  .األداءبخصوص لمجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر جنة المعينة والمدير العام تقريرا للاتُقدم   2-4

يق األهداف المحددة حسب تقييم يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء اإلدارة على أساس قدرته على تحق 1- 2-4
  .اللجنة المعينة

  

  عقود مستوى الخدمة 3

شركة قطر الوطنية خطية رسمية موقع عليها بين طرفين داخل مجموعة اتفاقيات هي  عقود مستوى الخدمة  3-1
خدمة موفر وبين  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتأو بين ) أي بين إدارات الشركة( لصناعة األسمنت

  .خارجي

يات مسؤولكما تفصل األدوار وال .التي تشملها االتفاقية الخدماتعملية لتوفير  / آلية عقود مستوى الخدمةتوفر   3-2
تقييم محددة لالمتضمنة في االتفاقية تماشيا مع معايير  الخدماتالتزامات الطرفين فيما يتعلق ب/ المحددة وحقوق 

  .األداء

األنشطة التي تتضمنها / أداء الوظائف / دمة آلية مراقبة مناسبة لضمان التحكم لخاومتلقي  وفريكون لكل من م  3-3
  .بشكل مناسباالتفاقيات 

عقود وبالنسبة ل .المفوضين بالتوقيع؛ موفر ومتلقي الخدمة عليها بناء على مراجعة االتفاقيات واعتمادها، يوقع  3-4
قانونية بالشركة بمراجعة االتفاقية شؤون الالخدمة خارجي، تقوم إدارة وفر الموقعة مع ممستوى الخدمة 

  .المرجعية ضمانًا لتحقيق مصلحة الشركة

 : ما يلي ، على سبيل المثال ال الحصرعقود مستوى الخدمةقد تتضمن   3-5

  .النشاط مع تعريف واضح لألهداف والنطاق والنتائج المتوقعة والوقت الدوري/ دمة لخاوصف  1- 3-5

  .)دمةلخاأي ساعات ( الخدماتتقديم هذه  المنفذة وتوقيت الخدماتطبيعة  2- 3-5
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  .كل طرف من طرفي االتفاقيةوالتزامات / يات وحقوق مسؤول/  مهام 3- 3-5

  .تسلسل إصدار القرارات وعملية القرار وكذلك اإلجراءات األخرى ذات العالقة بصنع القرار 4- 3-5

التعافي من / استمرارية العمل لملكية الفكرية وبشأن اتقييم المخاطر وإستراتيجية الحد من المخاطر  5- 3-5
العالمة / التقارير / وملكية المواد  الخارجيوتأثير العميل والكفاءة األزمات والسرية واألمن 

  .التجارية

 .رفع التقارير ومعايير القياس المحددة/ مؤشرات مستوى األداء والمراقبة  6- 3-5

  .دمة المتفق عليها سلفًالخاق مستويات تحقيتقصير في ال/ العقاب المتعلقة بتجاوز /لوائح الثواب بيان 7- 3-5

  .عالقةيات ذات المسؤولإستراتيجية التنفيذ وال 8- 3-5

 

 تفويض السلطات  4

ويجوز لمجلس اإلدارة  .يخول لمجلس إدارة الشركة سلطة إصدار الصالحيات المالية ووضع توجيهات التنفيذ  4-1
  .قل من المدير العاماأللمستويات لتقييد أو تمديد نطاق الصالحيات المالية طبقًا للتشريعات 

لموظفين على ا بموارد مالية لصالح الشركة على التعهدباقتصار منح حق التوقيع تقضي سياسة الشركة   4-2
فوض مرخص بالتوقيع عن إدارة المشروع أو المعتمدين كم مسؤوليةين عن ميزانية اإلدارة المباشرة أو مسؤولال

 .الشؤون المالية

  .بأن الشركة قد منحته سلطة التوقيع ، عند توقيعه،التوقيعحق من له  قروي  4-3

مع  من توافقها وتأكد عالقةاألخرى ذات المستندات الوكافة المعاملة من له حق التوقيع بأنه قد راجع يقر كما   4-4
  .المعمول بهاسياسة وأهداف الشركة ومع القوانين 

تدخل في نطاق موازنة الشركة وأنها حصيفة ماليا معاملة من له حق التوقيع، عند توقيعه، بأن ال قركما ي  4-5
  .ومبررة

أو اعتماد أية مدفوعات معاملة ماد نفس الالشروع في أو اعت -تحت أي ظرف  - من له حق التوقيع ال يحق ل  4-6
  .لنفسه بمختلف أنواعها

ة إضافة إلى السياسات العامة يتم ممارسة الصالحيات المالية مع مراعاة القوانين واألحكام والتشريعات الحالي  4-7
   .للشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة
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  4سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  التعاقب على إدارة الشركة   - 4سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتم إعداد سياسات التعاقب على إدارة الشركة لصياغة الجهود التي تبذلها 
   .وارئالط حاالتمجلس اإلدارة في / لتحقيق متطلبات اإلدارة 

  النطاق

رئيسي على إدارة الشركة ومجلس إدارتها فيما يتعلق بإدارة تسلسل سلطات اإلدارة ومجلس تُطبق هذه السياسة بشكل 
   .الطوارئ حاالت اإلدارة في حاالت

  المحتويات

 البيانات العامة للسياسة .1

واإلدارة التنفيذية لضمان وجود ) متضمنًا رئيس المجلس والعضو المنتدب(سيتم التنسيق بين مجلس اإلدارة   1-1
  .مناسب بكافة مستويات الشركةطاقم عمل 

خلو منصب بط للتعاقب على إدارة الشركة بحيث ال تتأثر أعمال الشركة سلبا يضمن مجلس اإلدارة إعداد مخط  1-2
  .إداري تنفيذي

يضمن مجلس اإلدارة وجود بديل على أساس زمني للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة الذين  1- 1-2
  .يخططون للتقاعد
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 السلطات  تسلسل .2

، فتُسند مهام رئيس مجلس اإلدارة طارئ نتيجة لموقففي حالة عجز رئيس مجلس اإلدارة عن تنفيذ مهامه   2-1
 .مؤقتًا إلى أفراد بمناصب وظيفية مختلفة داخل مجلس إدارة الشركة

 : الطوارئ فقط وفقًا للترتيب التنازلي التالي حاالتتُسند مهام رئيس مجلس اإلدارة في   2-2

 .رئيس مجلس اإلدارةنائب  1- 2-2

  .حاصل على أغلبية األصواتالدارة اإلعضو مجلس  2- 2-2

العمل بصفته رئيس المسند إليه أعاله، يواصل مذكورين عند إسناد مهام رئيس مجلس اإلدارة إلى أحد األفراد ال  2-3
 :مجلس إدارة باإلنابة لحين

  .عودة رئيس مجلس اإلدارة 1- 2-3

 .اختيار رئيس مجلس إدارة جديدأو  2- 2-3

ال يؤدي المهام الضرورية بشكل مناسب المسند إليه اإلقرار بأغلبية أصوات مجلس اإلدارة بأن أو  3- 2-3
قًا للنظام األساسي وفويتم تعيين عضو آخر بديل له من بين أعضاء مجلس اإلدارة أو من خارجه 

  .للشركة

إدارة باإلنابة رئيس مجلس كفيما يتعلق بإجراءات التعافي من الكوارث، فيضطلع الشخص الذي يعمل   2-4
  .لجنة التخطيط للتعافي من الكوارث رئيسيات مسؤولب

، فتُسند مهام المدير العام إلى ةطارئ لحالةمهامها نتيجة / في حالة عدم قدرة المدير العام على تنفيذ مهامه   2-5
  .مدير يعين بصفة مؤقتة

 :بصفة مدير عام باإلنابة لحينالمسند إليه العمل يواصل   2-6

  .المدير العامعودة  1- 2-6

 .أو تعيين مجلس اإلدارة مدير عام جديد 2- 2-6

ال يؤدي المهام الضرورية بشكل المسند إليه العمل اإلقرار بأغلبية أصوات مجلس اإلدارة بأن أو  3- 2-6
 .مناسب

  اإلقرار باألهلية .3

تغيير يطرأ بأي ) قانون الشركات التجارية في قطرمن  101المادة (يخطر وزير األعمال والتجارة على الفور   3-1
 .على مجلس اإلدارة

  .يقدم إخطار خطي بالتغيير إلى األفراد أو المجموعات أو الشركات المناسبة التي يحددها مجلس اإلدارة  3-2
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  5سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       مواردال مسؤول

  :       اسم السياسة

   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية   - 5سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

تم إعداد السياسة التالية للمساعدة في وضع سياسات وإجراءات المكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة 
   .التنفيذية

  النطاق

 - من خالل لجنة المكافآت  - وسيضمن المجلس  .يقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة
لجنة " اختصاصات"مجلس اإلدارة و " اختصاصات"لمزيد من التفصيل، يرجى الرجوع إلى  .تنفيذ إجراءات المكافآت

   .المكافآت

  المحتويات

 البيانات العامة للسياسة .1

  .التي توضح دوره وسلطته فيما يتعلق بمخططات المكافآت" اختصاصاته"التعرف على يتيح مجلس اإلدارة   1- 1

ويعتمد مجلس اإلدارة توصيات اللجنة في هذا  .لجنة المكافآتلمكافآت التقييم  مسؤوليةبفوض مجلس اإلدارة ي  1-2
  .السنوية العتمادها الجمعية العامةالشأن، ويعرضها على اجتماع 

شمل أعضاء مجلس اإلدارة التي تواإلفصاح عنها وسياسة المكافآت بيان بإعداد لجنة المكافآت  تقوم  1-3
وسيحدد هذا البيان العالقة بين المكافآت واألداء، ويتضمن معايير قابلة للقياس  .ين التنفيذيين األساسيينمسؤولوال

  .األجلتؤكد على المصالح طويلة 

باألداء  عالقةباألداء، يرجى مالحظة أن البنود ذات ال عالقةيجوز أن تتضمن المكافآت بنود ثابتة وأخرى ذات   1-4
  .األجلطويل  الشركة تعتمد على أداء
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إعداد سياسة لمدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة عن األنشطة غير العادية مثل،  مسؤوليةتتحمل لجنة المكافآت   1-5
  .تقديم االستشارات

  .من إجمالي حزمة مكافآت اإلدارة التنفيذية هاما اًباألداء جزء عالقةشكل بنود المكافآت ذات التُ  1-6

1-7  جذب والحفاظ على وتحفيز لتحقيق عامل مكافآت مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ل اتُعد لجنة المكافآت إطار
  .األفراد المؤهلين المطلوبين لتشغيل الشركة بنجاح

دمة ونطاق اتفاقيات التقاعد وأساس الحوافز وفترات إنهاء خدمة لخاتُحدد لجنة المكافآت مدة التوظيف وعقد   1-8
  .المدراء والمدير العام وغيرهم من المدراء التنفيذيين

المكافآت المستقلين، إذا استشاريو يجوز للجنة المكافآت الحصول على المشورة المهنية، بما في ذلك مشورة   1-9
  .األمر لتحديد مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اقتضى

رات األخرى يوالتغي جليتم دعوة المساهمين خصيصا العتماد كافة المخططات الجديدة للحوافز طويلة األ 1-10
  .ة بأعضاء مجلس اإلدارةالخاصالملحوظة التي طرأت على مخططات المكافآت الحالية 

  
 توجيهات مكافآت مجلس اإلدارة 2

يات اعتمادا على الحضور الفعلي باجتماعات مسؤولتعكس مستويات مكافآت مجلس اإلدارة االلتزام الزمني وال  2-1
  .على أداء الشركة) مستقلينباستثناء األعضاء ال(حوافز تُسدد  ةوتعتمد أي .مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان

فيما يتعلق بالتقييم  يات مجلس اإلدارةمسؤولأدوار و - 1سياسة حوكمة الشركات رقم يرجى الرجوع إلى   2-2
ن أدوار يات كل دور ممسؤولل التوصيفات الوظيفية لمجلس اإلدارة كما تُفص .أعضاؤهالذاتي لمجلس اإلدارة و

  .مجلس اإلدارة

) رىمتضمنةً مكافآت التقاعد وكافة البنود األخ( لدراسة المكافآت بعنايةتُساعد لجنة المكافآت المجلس بأكمله   2-3
  .المستحقة للمدراء حال إنهاء تعاقدهم مبكرا

وفي مثل هذه الحاالت، يقصى عضو مجلس اإلدارة المعني  .ةالخاصال يشارك أي عضو في إعداد مكافآته   2-4
  .اجتماع مجلس اإلدارة/من لجنة المكافآت

عن فصاح اإلالمساهمين ب، فيتم إبالغ قانون الشركات التجارية في قطرمن  121مراعاةً ألحكام المادة   2-5
 :، وتتضمنللجمعية العامةعد المحدد المكافآت التالية بمدة ثالثة أيام سابقة على المو

كافة المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  1- 2-5
وتسوية النفقات والتوظيف المالية متضمنةً الرواتب واألجور والعالوات ومكافآت حضور االجتماعات 

  .االستشارية الخدماتو
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المزايا العينية التي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  2- 2-5
  .المالية

  .على أعضاء مجلس اإلدارة التوزيعالمكافآت مقترحة  3- 2-5

  .نهاية خدمةمكافآت تقاعد أو الالحاليين والسابقين كمكافآت  المبالغ المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة 4- 2-5
  
 توجيهات مكافآت اللجنة التنفيذية  3

تقوم لجنة المكافآت بإعداد هياكل مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة لضمان التزام برامج المكافأة على أساس   3-1
  .يتمتع بتنافسية في السوقاألداء الذي يساهم في نمو الشركة مع إستراتيجية الشركة وأنه 

للجنة التنفيذية بما في ذلك الحوافز التي توصي بها لجنة المكافآت للمدير العام واخطط يعتمد مجلس اإلدارة   3-2
  .نتاجاالالمكافأة على أساس  خطط

، ومراجعة االنتاجعلى أساس خطط المكافآت يحدد مجلس اإلدارة األهداف المطلوب تحقيقها وفقًا ل 1- 3-2
  .المدفوعات المطلوبة حال تحقيق هذه األهداف واعتماد

ألهداف ورفع تقرير ربع سنوي بالنتائج إلى اتتابع لجنة المكافآت تحقيق المدير العام وأعضاء اللجنة التنفيذية   3-3
  .مجلس اإلدارة

     .فيما يتعلق بتقييم اإلدارة التنفيذية إشراف مجلس اإلدارة - 2سياسة حوكمة الشركات رقم مراجعة يرجى   3-4

اعتمادا على األداء في ضوء أهداف الشركة، تقترح لجنة المكافآت على مجلس اإلدارة مستوى تعويض المدير   3-5
  .العام وأعضاء اللجنة التنفيذية

  .دمة مبكرالخاة حزمة تعويض في حالة إنهاء المدير العام واللجنة التنفيذي ةتُحدد لجنة المكافآت شروط أي  3-6
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  6سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  إدارة المخاطر  - 6سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

مع  يتوافقبما  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتوضع التوجيهات والمعايير ل فيهذه السياسة من هدف يتمثل ال
المعايير الدولية والممارسات الرائدة في هياكل حوكمة الشركات فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر وإدارة المخاطر 

العملال إلدارة مخاطر المتداخلة وفق إطار فع.   

  النطاق

ويتولى مجلس  .تعتبر إدارة المخاطر جزءا من دور حوكمة الشركات التي يتوقعها المساهمون من مجلس اإلدارة
ويقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاص كافة  .اإلدارة إدارة مخاطر العمل وكافة المخاطر األخرى الرئيسية

  .ومجلس اإلدارة لجنة التدقيقشر لاللتزام والمخاطر والمدير العام واإلدارات والوحدات التي تخضع لإلشراف المبا

  المحتويات

 أهداف عامة .1

 : لعدد من المخاطر تتضمن اآلتي شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتتعرض  1-1

  .المخاطر الروتينية التي تتعرض لها أي مؤسسة تجارية 1- 1-1

  .فيها الشركةمخاطر وجود خلل في أي من األسواق المالية التي تشترك  2- 1-1

 .تجارية خاصة بأنشطة الشركةمخاطر  3- 1-1

  .مخاطر تشغيلية خاصة بالتصنيع 4- 1-1

 .مخاطر سالمة وأمن األعمال 5- 1-1

  .مخاطر اقتصادية وسياسية 6- 1-1
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  .لتشريعاتتنتج عن عدم االمتثال لمخاطر مالية ومخاطر أخرى تؤثر على سمعة الشركة و 7- 1-1

تتمثل معظم المخاطر الشائعة التي تتعرض لها الشركة في مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر   1-2
  .إلخ ...التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر المالية ومخاطر تؤثر على سمعة الشركة 

وتتولى  ،األخرى المخاطرمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بإطار سليم إلدارة مخاطر العمل و ويحتفظ يعد  1-3
  .اإلدارات الفردية بالشركة إدارة المخاطر التشغيلية

  
 إطار إدارة مخاطر العمل .2

ن باتخاذ ارة المخاطر، نظرا ألنهم المعنيوإعداد مخطط إد مسؤوليةتتحمل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة   2-1
تتعرض لها الشركة وتحديد أدوات الرقابة وأنشطة الحد من قرارات بشأن مستوى وأنواع المخاطر التي 

  .التي يتم استخدامها لضمان بقاء المخاطر التي تتعرض لها الشركة عند مستويات مقبولةالمخاطر 

يستوعب إطار إدارة المخاطر بالشركة بالكامل متطلبات مساهمي الشركة ويركز على المساعدة في خلق قيمة   2-2
  .للمساهم

 .مع متابعة األداء بالقدر المناسب تضمين القدرة على إدارة المخاطر ضمن أعمال وثقافة أنشطة الشركةيتم   2-3

والتأكد بصفة منتظمة ومستقلة األعمال التجارية  عالقةتدعم وظائف إدارة المخاطر واألدوات والتقنيات ذات ال  2-4
  .من أن إطار العمل يحقق أهدافها بفاعلية وبأسلوب كفء

  .لس اإلدارة سنويا بمراجعة تشغيل اإلطار في ضوء األداء التجاري الحالي والتوقعات المستقبليةيقوم مج  2-5

يم الشامل لمجلس اإلدارة المساهمة الكاملة إلطار إدارة مخاطر العمل في تشغيل أعمال الشركة يراعي التقي  2-6
 .المساهمينالعائدة على قيمة البفاعلية وكفاءة وتحسين 

وعلى الرغم من أن  .ال إلدارة مخاطر العملالشركات أحد العناصر المطلوبة لتحقيق إطار فعتعتبر حوكمة   2-7
حوكمة األنشطة اليومية المطلقة تجاه إدارة المخاطر بالشركة، إال أنه يفوض  المسؤوليةمجلس اإلدارة يتحمل 

  .من خالل هيكل لمراقبة إدارة مخاطر األعمال

التي تواجهها الشركة  عالقةبممارسات تقييم المخاطر لتحديد المخاطر ذات الكما تراعي الشركة االضطالع   2-8
  .وتحدد أدوات الحد من تلك المخاطر
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  7سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  االلتزام   - 7سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

حكام والتشريعات الداخلية لالمتثال لألفي خطوات العمل التي تُعدها وتتبعها إدارة الشركة االمتثال القانوني يتمثل 
   .التي تعمل الشركة وفقًا لها أو من خاللها الخارجيةو

  النطاق

   .والمراجعةلالمتثال القانوني تنطبق هذه السياسة على كافة وظائف الشركة التي تخضع أعمالها 

  المحتويات

 البيانات العامة للسياسة .1

  .االمتثالالتي يحددها مجلس اإلدارة لتنفيذ سياسة  - تعرض البيانات التالية السياسة التوجيهية   1-1

كافة التشريعات واجبة النفاذ  تطبيقللحفاظ على  القوي االمتثالتوافر يدعم مجلس إدارة الشركة  1- 1-1
ويبقى على علم دائم باستجابات الموظفين للقوانين والتشريعات ضمانًا لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة 

  .تنفيذًا سليما

1-1 -2 مكالحالية  الخدماتالتي تظهر مع األعمال والمنتجات والموضوعات مراجعة من  االمتثالن برنامج ي
 .والمتوقعة

بكافة التشريعات المعمول بها تقديم حكم سليم وحصيف ويحسن من سمعة  االمتثاليوضح التأكيد على  3- 1-1
تجاه العمالء والجهات الرقابية بما فيها إدارة العمل وقانون الشركات التجارية القطرية وهيئة  الشركة

  .بة النفاذقطر لألسواق المالية وغيرها من التشريعات األخرى واج

 : وتتضمن هذه المستويات .يعتبر تطبيق بيئة التزام وقائية مطلبا لحماية الشركة وفقًا لعدة مستويات  1-2
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  .ضمان التأمين المالي ألصولها ورأسمالها 1- 1-2

 حماية مصالح عمالئها ومساهميها وموظفيها 2- 1-2

  .الحفاظ على تكامل وسمعة الشركة 3- 1-2

في مجاالت أعمال  عالقةبالمتطلبات التشريعية ذات ال االمتثالتتولى اإلدارة التنفيذية بالشركة مراقبة مهام   1-3
  .عالقةالشركة ذات ال

تقوم اللجنة القانونية بمراجعة القوانين والتشريعات وتحديث اإلدارة التنفيذية بالتشريعات الجديدة التي قد تؤثر   1-4
  .على أعمال الشركة

بكافة القوانين والتشريعات  االمتثالفيما يتعلق ب مسؤولياتهمجلس اإلدارة في الحفاظ على  لجنة التدقيقد تُساع  1-5
  .واجبة النفاذ

  

 يات مسؤولالسلطة وال .2

 :  تعتبر القواعد العامة التالية أساسا لتفويض تنفيذ الشركة هيكل السلطة

  .االمتثالنوايا الشركة بشأن صياغة السياسات التي تُشير إلى  مسؤوليةيتحمل مجلس اإلدارة   2-1

  .المحددة االمتثالشروط خاصة بيتبنى مجلس اإلدارة بيانات   2-2

  .الخاصة باالمتثال القانونييات اليومية مسؤولاإلدارة التنفيذية باليتم تكليف   2-3

  

 التقارير المقدمة .3

 : وتُلخص اآلتيبموضوعات االمتثال فيما يتعلق  التدقيقلجنة تتضمن كافة التقارير المقدمة إلى   3-1

  .الداخلي بسياسات الشركة وبالمتطلبات الرقابية االمتثالنطاق  1- 3-1

 .)التشريعات(مقصد التشريع  2- 3-1

  .الوظائف الشاغرة الملحوظة 3- 3-1

  .اإلجراءات التصحيحية 4- 3-1

  .تاريخ التصحيح 5- 3-1
  

  االمتثالاعتبارات مخاطر  .4

أو /و الخدماتتحليل دوري لكافة بإجراء المخاطر المالزم ألعمال الشركة اليومية، تقوم اإلدارة  حجملتقليل   4-1
  .األحداث وتقييم تصنيفها تجاه المخاطر الرقابية
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يحتفظ كل مجال وظيفي بمعلومات محدثة عن المتطلبات الرقابية والقانونية وذلك من خالل االستعانة   4-2
  .، إذا اقتضى األمرجيةالخارباالستشارات القانونية 

، على سبيل المثال ال االمتثالتتضمن العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عن تصنيف أهمية إدارة مخاطر   4-3
 : الحصر ما يلي

  .االمتثال القانونيبإدارة  عالقةبالسياسة أو اإلجراءات ذات ال االمتثالاحتمالية عدم  1- 4-3

  .على أعمال الشركة االمتثالعدم تأثير  2- 4-3

  .االمتثالدرجة العقوبة المصاحبة لعدم  3- 4-3

 .على صورة الشركة بالسوق أو سمعتها االمتثالتأثير عدم  4- 4-3

  .مدة قدرة الشركة على تحمل هذه المخاطر 5- 4-3

  

  االمتثالسياسة عدم  5

  .انتهاك البنود المنصوص عليها في هذه السياسة حاالتاإلبالغ عن  مسؤوليةيتحمل كافة موظفي الشركة   5-1

، ويقوم المشرف بدوره برفع األمر إلى رئيس اإلدارة لرفع األمر المخالفيتم إبالغ المشرف المباشر للموظف   5-2
  .ثم يقوم رئيس اإلدارة بعدها بعرض األمر على لجنة المراقبة .شرافية المختصةإلى اإلدارة اإل

يعتمد إقرار  ،وعلى أية حال .التدقيقلجنة التأديبية التي تقررها إلجراءات ضمن ا االمتثالعدم تدخل مخالفة   5-3
التي تنص عليها القوانين واجبة النفاذ  ةالشروط الجزائي ، كما يتم تطبيقحجم المخالفةعلى إجراء تأديبي إصدار 

  .في هذا الشأن
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  8سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

   االمتثال للحوكمة  - 8سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

قواعد والتشريعات لللحوكمة في خطوات العمل التي تُعدها وتتبعها إدارة الشركة لالمتثال االمتثال ليتم عرض 
   .القائمة على الحوكمةوالسياسات 

  

  النطاق

   .تنطق هذه السياسة على مجلس إدارة وموظفي الشركة
  

  المحتويات

 بيانات السياسة العامة  .1

بكافة التشريعات واجبة التنفيذ ومن بالحفاظ على االمتثال للحوكمة مجلس إدارة الشركة توافر التزام قوي  يدعم  1-1
ويبذل مجلس اإلدارة قصارى جهده لضمان تنفيذ  .رخصةللشركات المبينها متطلبات هيئة قطر ألسواق المال 

  .أفضل الممارساتهيكل حوكمة يتطابق مع 

  .موضوعات الحوكمة الناشئةمراجعة للتمكن من االلتزام بالحوكمة  عمليات مراجعةيتم تنفيذ   1-2

 : يعتبر تبني بيئة وقائية تلتزم بالحوكمة مطلبا للتأكيد على اآلتي  1-3

 الموظفين يتصرفون بأسلوب أخالقيأن  1- 1-3

 عالقةالحوكمة ذات ال شؤونإطالع المساهمين على  2- 1-3

 وجود بيئة مراقبة قوية 3- 1-3

 التزام الشركة بمبدأ الشفافية 4- 1-3
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 التزام الشركة بمصالح المساهمين  5- 1-3

  .االلتزام بتكامل وسمعة الشركة 6- 1-3

شركة قطر المرتبطة بااللتزام بالحوكمة بالنقطة المحورية ) تحددها الشركة(والمخاطر االمتثال تكون وظيفة  1-4
  .الوطنية لصناعة األسمنت

  .فيما يتعلق بااللتزام بالحوكمة مسؤولياتهأداء دعم لجنة المراقبة مجلس اإلدارة في وست 1-5
  
 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتالحوكمة على مستوى  .2

  .الدولية والمحليةتتبنى الشركة هيكل حوكمة يلتزم بكافة معايير الحوكمة   2-1

متثال ووظيفة اال لجنة الترشيحات والحوكمةيعتمد مجلس اإلدارة هيكل الحوكمة، ويخضع لمراقبة وإدارة   2-2
  .التي تقوم بدورها بنشر متطلبات الحوكمة داخل المجموعة) التي يتم االتفاق عليها مع الشركة(والمخاطر 

ويتم إحالة  .لحوكمة كجزء من مهامها المسندة إليهامتثال لبمراجعة حاالت عدم اال التدقيق الداخليتقوم وظيفة   2-3
ويعرض األمر على مجلس  .بعد اإلفصاح عنه للجنة المراقبة لجنة الترشيحات والحوكمةإلى  حاالتهذه ال

  .اإلدارة بأكمله التخاذ قرار بشأنه، إذا اقتضى األمر

 : وكمة على النحو التاليلحمتثال ليتم اإلبالغ عن عدم اال  2-4

 نطاق االلتزام بهيكل الحوكمة والسياسات والمتطلبات الرقابية 1- 2-4

 الكشف عن المخالفات 2- 2-4

 مسؤولالطرف ال 3- 2-4

 اإلجراء التصحيحي 4- 2-4

 .تاريخ التصحيح 5- 2-4

تقرير حوكمة إعداد بدور ريادي في ) التي يتم االتفاق عليها مع الشركة(والمخاطر متثال وتضطلع مهمة اال  2-5
  .السنويالشركات 

مراقبة التغيرات التي تطرأ على ) التي يتم االتفاق عليها مع الشركة(والمخاطر متثال كما ستواصل مهمة اال  2-6
ومجلس اإلدارة بتحديثات دورية  لجنة الترشيحات والحوكمةرائدة وتزود تشريعات الحوكمة وممارساتها ال

  .تشريعات الحوكمة/ بممارسات  عالقةرات ذات اليللتغي

التغيرات التي تطرأ على التشريعات وعلى الممارسات الرائدة في مجال حوكمة الشركات  تطلبتى مت 1- 2-6
التي يتم االتفاق عليها (والمخاطر متثال ، تقوم مهمة االالخاص بهاتحديث هيكل الحوكمة  الشركةمن 
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ومن بعدها مجلس اإلدارة  لجنة الترشيحات والحوكمةرات على يبإعداد واقتراح التغي )مع الشركة
   .العتمادها

   

 االستثمارات /  الشركات المنتسبة/ توجيهات للشركات التابعة  .3

شركة قطر الوطنية لصناعة الخاصة باالستثمارات / الشركات المنتسبة / تنطبق هذه السياسة على الشركات التابعة  
   .نبها عضو مجلس إدارة معيو األسمنت

والحوكمة ويعتمده المدير العام ويحدد أدواره إدارة االمتثال ن توصيف وظيفي تعده إدارة معيلكل عضو مجلس   3-1
  .اعتمادا على التوصيفات الوظيفية لمجلس إدارة الشركة مسؤولياتهو

3-2  عيمتثال ن بتحديث وظيفة االيقوم عضو مجلس اإلدارة الموالمخاطر بهيكل حوكمة الكيان المعين به وأي 
  .كان ذلك مناسبا ما أخرى متىمؤسسات 

ـ حوكمـة  اليتم تحفيز أعضاء مجلس اإلدارة على نشر معـايير    3-3 شـركة قطـر الوطنيـة لصـناعة     ة بالخاص
نـه مـن غيـر    أاالسـتثمارات، علـى الـرغم مـن     /  شـركات المنتسـبة  ال/ في الشركات التابعة  األسمنت

  .المعايير بتلكالضروري االلتزام 
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  9سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  تقديم تقارير عن الحوكمة    - 9سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

ة الخاصإدارة الشركة لتزويد المساهمين بتحديثات الحوكمة  المتبعة من قبل العمل إجراءاتتقارير حوكمة يتم إعداد 
   .بسياساتها وإجراءاتها

  النطاق

   .تنطبق هذه السياسة على مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية

  : المحتويات

 تقرير حوكمة الشركات  .1

والمخاطر متثال وتقوم وظيفة اال .هيئة قطر لألسواق الماليةيقدم سنويا طبقًا لتشريعات الحوكمة الصادرة عن   1-1
  .تقرير حوكمة الشركات وإدراجه كجزء من التقرير السنوي للمساهمينإعداد ب

 : يتضمن تقرير حوكمة الشركات السنوي اآلتي  1-2

 هيئة قطر لألسواق الماليةعن اإلجراءات التي تتبعها الشركة وفقًا لتشريعات الحوكمة الصادرة  1- 1-2

 الحوكمةقواعد مخالفات اإلجراءات التصحيحية واالحترازية ل 2- 1-2

أعضاء مجلس إدارة الشركة وتتضمن مستواهم التعليمي وخبراتهم وعضويتهم في مجالس بيانات  3- 1-2
 )عضو مستقل مثال(أخرى ومنصبه في المجلس 

 قائمة كاملة باإلدارة التنفيذية ومستواهم التعليمي وخبراتهم وصلتهم بالشركة 4- 1-2
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 ين التنفيذيين األساسيين بالشركةمسؤولاسة مكافآت وترقية مجلس اإلدارة والهيكل سي 5- 1-2

 مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية 6- 1-2

 المالية وإدارة المخاطر شؤونإجراءات المراقبة المؤقتة، وتتضمن االستثمارات وال 7- 1-2

 .بهاااللتزام بقواعد ومتطلبات اإلدراج واإلفصاح السوقية المعمول  8- 1-2

 الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر بأنظمةااللتزام  9- 1-2

أداء تقييم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ أدوات الرقابة الداخلية وتسوية قضايا  10- 1-2
 الرقابة

نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية التي أثرت على األداء المالي واإلجراءات التي تتعبها الشركة  11- 1-2
 عليهاللتغلب 

 ظروف االقتصاد الكليمواجهة التحديات الرئيسية في  وأنظمةإجراءات إدارة المخاطر المؤثرة  12- 1-2

  .بإدارة مخاطر الشركة وإجراءات الرقابة الداخلية عالقةكافة المعلومات ذات ال 13- 1-2

والمخاطر الدعم من وظائف مختلفة للحصول على تفاصيل االمتثال أثناء تجهيز التقرير، تطلب وظيفة   1-3
  .بمراجعة التقرير قبل نشره لجنة الترشيحات والحوكمةوتقوم  .متثالوعدم االالمخالفات 

  .الحوكمة بالشركة اإلطالع على تقرير حوكمة الشركات السنوي شؤونيتاح ألي شخص مهتم ب  1-4
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  10م سياسة حوكمة الشركات رق:       كود السياسة

   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل

  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

   الشركات المنتسبة/عالقةمعامالت األطراف ذات ال  - 10سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

فيما  عالقةالسياسة في تزويد اإلدارة التنفيذية بمنهج منظم للتعرف على األطراف ذات الهذه ليتمثل الغرض العام 
   .الشركات المنتسبة والتوثيق المناسب لهاو عالقةمع األطراف ذات البأنواع المعامالت المرخصة يتعلق 

  النطاق

عريف األطراف ذات يختص مجلس اإلدارة بصياغة ومتابعة هذه السياسة من خالل تقديم بيان يتعلق بت
وطريقة التعامل والتوثيق السليم  الشركات المنتسبة/عالقةاألطراف ذات المعامالت يحدد الشركات المنتسبة و/عالقةال
  .المعتمدة والمرخصة لهمنشطة ألل

  المحتويات 

 التعريف والطبيعة  .1

بالشركة  عالقة ذوكيان طرفًا / ، يعتبر أي شخص شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتقًا للنظام األساسي لوف  1-1
 : ما يليفيها / إذا توافر فيه 

  .عضوا بمجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة 1- 1-1

 .عضوا باإلدارة التنفيذية للشركة 2- 1-1

  .أو أكثر من أسهم لها حق التصويت في الشركة أو في شركاتها التابعة% 10يمتلك  3- 1-1
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قرابة حتى الدرجة  عالقة" 3-1- 1إلى  1-1- 1من "تجمعه بأي شخص محدد في البنود السابقة  4- 1-1
  .الرابعة

مجتمعين أو منفردين " 4-1- 1حتى  1-1- 1من "شركة يمتلك أفرادها المحددين في البنود السابقة  5- 1-1
  .فيذيينين تنمسؤولأو أكثر من أسهمها التي لها حق التصويت، أو يعملون بها كمدراء أو % 20

  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتشركة تابعة أو شركة أم ل 6- 1-1

  .تُراعي الشركة أي عالقة حتى الدرجة الرابعة لتعريف عالقات القرابة  1-2

تُحدد  عالقةلإلفصاح عن األطراف ذات ال" 24"تماشيا مع األغراض المحاسبية، فإن معايير المحاسبة الدولية   1-3
 : تاليكال الطرف ذو العالقة

 : بما يلييقوم بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء  1- 1-3

ويتضمن ذلك الشركاء (يتحكم أو يخضع للتحكم أو يخضع لتحكم مشترك من جانب الكيان   1- 1- 1-3
 :)والشركات التابعة والشركات الشقيقة، إن وجدت

  .لديه مصلحة في الكيان تمكنه من التأثير على الكيان  2- 1- 1-3

  .تع برقابة مشتركة على الكيانيتم  3- 1- 1-3

لالستثمارات في الشركات " 28"حسب تعريف معايير المحاسبة الدولية (كون الشخص منتسب  2- 1-3
  .للكيان) المنتسبة

انظر معايير المحاسبة الدولية (عمل مشترك يمثل فيه الكيان طرفًا عبارة عن مشروع كون الطرف   3- 1-3
  .)المصالح في األعمال المشتركة" 31"

  .الطرف واحدا من أعضاء اإلدارة الرئيسية للكيان أو الشركة األم للكيانكون  4- 1-3

  .4- 3-1أو  1- 3- 1كون الطرف أحد أفراد أسرة أي من األفراد المشار إليهم في البند  5- 1-3

كون الطرف كيان يخضع لمراقبة أو المراقبة المشتركة أو يتأثر بشكل ملحوظ أو يتمتع بقوة تصويت  6- 1-3
  .5- 3- 1أو  4-3- 1أو أي من األفراد المشار إليهم في البند ملحوظة في الكيان، 

 الكيان أو أي كيان يعتبر طرف ذو لصالح موظفيعبارة عن خطة معاشات بعد التقاعد كون الطرف  7- 1-3
   .بالكيان عالقة

بأنهم أعضاء " أفراد أسرة أي فرد" الطرف ذو العالقةاإلفصاح عن " 24"كما تُحدد معايير المحاسبة الدولية   1-4
 : وقد يتضمن ذلك اآلتي .األسرة المتوقع تأثيرهم أو تأثرهم بهذا الفرد أثناء تعامالتهم مع الكيان

  .أزواج الفرد وأوالده/ زوج  1- 1-4

  .أزواج الفرد/ أوالد زوج  2- 1-4



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

  .من يعولهم الفرد 3- 1-4

  .متكررة أو نادرة بطبيعتها عالقةال والطرف ذمعامالت قد تكون   1-5

 والمنتجات من الطرف ذ/ المتكررة بيع أو شراء األصول  عالقةال والطرف ذمعامالت قد يكون من بين أمثلة   1-6
  .االستشارية أو اإلدارية الخدماتورسوم  عالقةال و، تأجير الممتلكات من أو إلى الطرف ذعالقةال

ينتج عنها أرباح أو خسائر غير  معامالتالنادرة بيع أو شراء أصول غير جارية أو  المعامالتقد تتضمن   1-7
  .طبيعية

  
 ةالخاصاألهداف العامة و .2

  : عالقةال والطرف ذ بمعامالتة المتعلقة الخاصلألهداف العامة و اًفيما يلي ملخص

 األهداف العامة  2-1

تسير وفقًا للشروط  عالقةأي من األطراف ذات ال - أو لصالح  - مع  المعامالتلتأكد من أن كافة ا 1- 2-1
  .واألحكام المعتمدة وفي نطاق الممارسات اآلمنة والسليمة التي يحددها مجلس اإلدارة

  .الطرف ذو العالقة معامالتواإلفصاح للمساهمين عن  المعاملةلتأكد من سالمة إجراءات ا 2- 2-1

ودقة التوثيق  عالقةال والطرف ذمعامالت اعتماد التوجيهات المستخدمة في تحديد أنواع   1- 2- 2-1
  .وإقرار المستويات المناسبة لسلطة االعتماد

  

 ةالخاصاألهداف  2-2

  .عالقةال ذوالمتكررة والنادرة للطرف المعامالت تتطلب توثيق أو اتفاقيات خاصة لتغطية  1- 2-2

وفقًا للقيمة السوقية العادلة، وأن توفر لها ضمانات مناسبة إذا اقتضى المعامالت تتطلب التعامل مع كافة  2- 2-2
 .األمر، وأن تمثل أصل قابل للتسجيل

على فترات منتظمة وتُحسب بأسلوب موحد ومناسب،  عالقةال ويتم سداد رسوم اإلدارة المستحقة للطرف ذ 3- 2-2
 : وتعتمد على اآلتي

  .رد الكلفة  1- 3- 2-2

  .)المعامالتمقيدة ببعض أنواع (الكلفة إضافة إلى األرباح المقبولة  2- 3- 2-2

  .القيمة السوقية العادلة  3- 3- 2-2

  .بين الشركات المنتسبةوالمعامالت  الخدمات مصاريفإجمالي   4- 3- 2-2
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  .االلتزام بالمتطلبات الرقابية، ومن بينها القوانين والتشريعات  5- 3- 2-2

 السلطة  .3

كما أن هيئة قطر لألسواق  .مراجعة مسبقة من مجلس اإلدارة عالقةمع األطراف ذات الالمعامالت تتطلب كافة   3-1
هذا الطرف التي معامالت  عالقةال ووفي غياب الطرف ذ الجمعية العامةالمالية تشترط اعتماد غالبية أصوات 

  .تقع ضمن نطاق تعريف هيئة قطر لألسواق المالية

  .للجنة المراقبة عالقةالو الطرف ذمعامالت يفوض مجلس اإلدارة مهام تحليل   3-2

مشكالت  ةوأي عالقةال والطرف ذمعامالت ة قبل اجتماع مجلس اإلدارة وتناقش حالة تلتقي هذه اللجن 1- 3-2
  .أخرى مرتبطة بها

  .يقدم تقرير موجز إلى كافة أعضاء مجلس اإلدارة لمراجعته واعتماده 2- 3-2

، يجب إعداد حالة عمل شرعية تضم طبيعة غير تفضيلية للصفقة معاملة الطرف ذو العالقةمع مراعاة اعتماد   3-3
  .على القوائم المالية للشركة المعاملةلمقترحة واإلفصاح عن تداعيات هذه ا

  
 إدارة المخاطر وااللتزام  .4

 -  الطرف ذو العالقة معامالتبالعمل مع مجلس اإلدارة على تناول أنشطة  -يجب أن تكون اإلدارة التنفيذية   4-1
  .على وعي تام بأنواع المخاطر المتعددة والمختلفة

مشكوك فيها مع الجهات  حاالتإلى  الطرف ذو العالقة معامالتالتخطيط واإلدارة المناسبة لقد يؤدي عدم   4-2
الرقابية، ومنها السلطات الضريبية، ومن ثم ستؤثر على قدرة الشركة على النمو أو المنافسة على األجلين 

  .قصير وطويل المدى

مخاطر  - على سبيل المثال ال الحصر  -  العالقةالطرف ذو  معامالتب عالقةتُصاحب المخاطر المحددة ذات ال  4-3
  .االلتزام ومخاطر السمعة

 

  المعامالتاألثر المادي وأنواع  .5

ذات أثر جسيم إذا كانت القيمة الدفترية أو القيمة السوقية العادلة أي  الطرف ذو العالقة معامالتستكون  5-1
  .)تُحدده الشركة(ريال قطري  .....كانت أقل من أو تزيد عن 

ذات معامالت في االعتبار عندما يتجاوز إجمالي ال الطرف ذو العالقة معامالتكما يمكن أخذ تجميع  5-2
 .)تُحدده الشركة(ريال قطري  ....الطبيعة المشابهة 

 : غير المتكررة المعامالتمن أمثلة  5-3
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  .عالقةبيع المعدات بين األطراف ذات ال 1- 5-3

  .المشاركة في قرض 2- 5-3

  .عالقةقارات بين األطراف ذات التأجير المعدات أو الع/ شراء  3- 5-3

  .عالقةتنفيذ خدمات تعاقدية خالل فترة زمنية لألطراف ذات ال 4- 5-3

  .دون تعاقد الخدماتب عالقةأحد األطراف ذات الزويد ت 5- 5-3

حول بضائع وخدمات  عالقةالمتكررة التعاقدات أو اإليجارات بين األطراف ذات ال المعامالتمن أمثلة  5-4
 : مثل

  .عالقةخدمات بين األطراف ذات ال/  شراء منتجات/ بيع  1- 5-4

  .توفير تحويالت نقدية 2- 5-4

  .خدمات معالجة البيانات 3- 5-4

  .المحاسبية الخدمات 4- 5-4

  .المؤن، مثل المؤن المكتبية والصيانة 5- 5-4

  .خدمات التدقيق 6- 5-4

 .خدمات اإلدارة 7- 5-4

  
  الطرف ذو العالقة معامالتاإلبالغ عن  .6

قًا للمعايير وفعلى الفور  المعاملةيجب توثيق هذه إنه ، فعالقةجراء صفقة لطرف ذات وجود نية إلفي حالة   6-1
الحقًا على لجنة  الطرف ذو العالقةوتُعرض صفقة  .المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذه السياسة

 : المقترحة التي سيتم مناقشتها اآلتي المعاملةتضمن تفاصيل على أن تالمراقبة وأخيرا على مجلس اإلدارة، 

  .وصلته بالشركة رف ذو العالقةالطتعريف  1- 6-1

  .المعاملةالمقترحة ومبلغ  المعاملةطبيعة  2- 6-1

تقديم دليل يدعم الطبيعة غير التفضيلية للصفقة المقترحة ويتضمن أحكام وأسلوب التسوية إذا لم يكن  3- 6-1
  .عالقة ذوالطرف 

  .التأثير المتوقع على اإلفصاح وعلى القوائم المالية للشركة 4- 6-1

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من  عالقةذو الطرف المن األحوال إبرام صفقة  وال يجوز بأي حال  6-2
  .مجلس اإلدارة



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

منفردا عن مناقشة واعتماد مجلس اإلدارة نهائيا  المسؤولية - من خالل لجنة المراقبة  -يتحمل المدير العام   6-3
  .الطرف ذو العالقة معامالتكافة ل

  

 بمجلس اإلدارة  الطرف ذو العالقة معامالت .7

، فال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي من قانون الشركات التجارية في قطرمن  108التزاما بأحكام المادة   7-1
  .أعضاء مجلس اإلدارة تملك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تعاقدات ومشروعات وأعمال الشركة

يستثنى مما سبق األعمال والعروض التعاقدية العامة التي يسمح فيها لكافة المتنافسين المشاركة بالتساوي،   7-2
 .العادية الجمعية العامةشريطة اعتماد هذه العالقة في أي من اجتماعات 

  .يتم تجديد االعتماد إذا كانت العالقة ذات طبيعة متكررة 1- 7-2

الذي يمتلك مصلحة حسب المشار إليه سلفًا في اجتماعات  في كافة األحوال، لن يشارك الشخص 2- 7-2
  .أو مجلس اإلدارة التي يتم خاللها مناقشة هذا األمر الجمعية العامة

  

 اآلثار المحاسبية .8

بين  المعامالتوتختلف  .تأثيرا ملحوظًا على القوائم المالية للشركة عالقة ذوطرف  معامالتقد يكون لوجود   8-1
على عالقة  - بحكم تعريفها  - في أنها تقوم  عالقةبين األطراف غير ذات  المعامالتعن  عالقةاألطراف ذات ال

  .غير تفضيلية

، وتجعل من الصعب المعامالتتؤثر التعامالت القائمة على طبيعة تفضيلية تأثيرا ملحوظًا على سعر وشروط   8-2
  .المعاملةالتمييز بين شكل وجوهر 

على أساس غير تفضيلي،  عالقة ذوالمتكررة، فيصعب افتراض إثبات قيام صفقة طرف  المعامالتفيما عدا   8-3
ستُنفذ من عدمه أو معرفة الشروط وأسلوب  المعاملةحيث أنه من غير المحتمل عامةً تحديد ما إذا كانت هذه 

  .عالقةالتسوية المزمع إذا لم تكن األطراف ذات 

 .الهامـة فـي القـوائم الماليـة للشـركة      الطرف ذو العالقـة  معامالتيتطلب إفصاح الشركة عن عالقات و  8-4
لتفسـير   عالقـة ويعتبر هذا اإلفصاح هاما نظرا ألنه يمـد المسـتخدم بـالقوائم الماليـة وبالمعلومـات ذات ال     

  .النتائج التشغيلية للشركة
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 الرسوم اإلدارية  .9

: عام كل منالمنفذة بشكل  الخدماتعن  عالقةتتضمن الرسوم اإلدارية المسددة بين األطراف ذات ال  9-1
المساعدة  ،دارة التوريد، إالتسويق، معالجة البيانات، ة للعاملينالخاص الخدماتاالستشارات اإلدارية، 

وفي حالة خضوع هذه الرسوم  .المحاسبية والمالية وخدمات التدقيق الخدمات ،استشارات التصنيع ،االستراتيجية
  .تقديم خدمات ذات طبيعة متطابقة العالقة الطرف ذوللضرائب، فيتعين على 

 تسديدعند تنفيذ، أو  عالقةالفعلية أو المتناسبة التي تتكبدها األطراف ذات ال المصاريفيقصد بالرسوم اإلدارية   9-2
 .على أن تكون هذه الرسوم مقبولة ومبررة وأن تعتمد على القيمة السوقية العادلة للخدمات المقدمة ،الخدمات
على التكلفة الفعلية إضافة إلى  - دمة المقدمة لخافي حالة عدم وجود سوق خاص ب - لرسوم اإلدارية وتعتمد ا

  .ربح مقبول

وال تُسدد  .عالقة ذووتُسدد طبقًا الستالمها، عند تقديمها من مزود خدمة غير  الخدماتتصدر فواتير برسوم   9-3
للخدمة  الطرف ذو العالقةالمدفوعات عند تقديم  وبصفة عامة، يتم سداد .المقدمة الخدماتمدفوعات سابقة عن 

بالنسبة للخدمات المقدمة على أساس متكرر ومستمر، فيتم سداد أقساط شهرية للرسوم وعلى أية حال،  .المطلوبة
 1/12ويمثل كل قسط شهري  .اإلدارية مستحقة السداد اعتمادا على الرسوم اإلدارية السنوية المقدرة لكل كيان

وبعد تحديد المصروفات الفعلية السنوية، فيتم إعادة تخصيص  .اإلداري السنوي المقرر عن ذلك العاممن الرسم 
  .الرسوم اإلدارية وتسويتها بما يتناسب مع السنة المالية

على أساس مستمر  عالقة ذوبتقديم خدمات محددة لطرف آخر ) مثل الشركة األم( عالقة وعند قيام طرف ذ  9-4
 .المقدمة والرسوم المطلوبة وكيفية احتسابها وفترات سدادها الخدماتوضح يبين الطرفين عقد يتم تحرير إنه ف

القائمة على أساس غير  معامالتضمان تطبيق مبادئ األعمال األساسية لل مسؤوليةوتتحمل إدارة كل طرف 
  .اتفاقية الرسوم اإلداريةمع  عالقةتفضيلي، إضافة إلى التأكد من تناسب الممارسة الفعلية بين األطراف ذات ال

 : اآلتي - كحد أدنى  - يتوقع الممثل المفوض لكل طرف مشارك على اتفاقية الرسوم اإلدارة وتتضمن   9-5

  .وصف للخدمات المحددة المزمع تنفيذها 1- 9-5

  .طريقة حساب الرسوم اإلدارية لكل خدمة 2- 9-5

  .المنفذة الخدماتطريقة وفترات سداد رسوم  3- 9-5

  .تعويض بين الطرفينشروط متعلقة بأي حاالت  4- 9-5
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 اعتبارات تخصيص كلفة خاصة  .10

 .ذو عالقةمتطابقة لكل طرف  المعامالتعض الحاالت، ال تكون تكاليف أو مصروفات سلسلة من بفي   1- 10

  .المعامالتوتبعا لذلك، يتم إعداد طرق لتخصيص نفقات توفر تعويض مناسب لتلك   2- 10

والذي يمثل  إلخ ...تعتمد طرق التخصيص على أفضل تقدير لكلفة كل صفقة، أو على حجم األصل   3- 10
   .وال يمكن تقييم النفقات بالتزام غير مقبول مثل االلتزام بالسداد .مخصص مناسب للمصروفات

  

 التوثيق  .11

 : وتضم على األقل اآلتي الطرف ذو العالقة معامالتيتم توثيق كافة   1- 11

  .المعاملةتاريخ  1-1- 11

  .المعاملةوصف  1-2- 11

  .المعاملةالمستخدمة لحساب قيمة ) الطرق(تفاصيل الطريقة  1-3- 11

 .متكررة المعاملةمعدل المصروفات، إذا كان  1-4- 11

  .تاريخ التصديقات 1-5- 11

  .المعاملةالمستخدمة في الوصول لقيمة  إلخ ....ة بمبررات الكلفة وطرق التقييم الخاصالمعلومات  1-6- 11

 .بكافة الوثائق المعاملةن في يالمشاركن يحتفظ كال الطرفي  2- 11

  

  االمتثال  .12

يرجى الرجوع إلى ( .محتملة بمجرد علمهم بها عالقة طرف ذو معامالتيفصح كافة الموظفين عن أي  1- 12
  .)سياسة تعارض المصالح - 14سياسة حوكمة الشركات رقم 

في تقرير  الطرف ذو العالقةة بالخاصمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية االمتثال ليتم اإلفصاح عن عدم  2- 12
  .ويخول قرار البت في عدم االلتزام لمجلس إدارة الشركة بأكمله .حوكمة الشركات بالشركة
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  11سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

   التدقيق الداخلي  - 11سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

الة لمجلس إدارة الشركة تُستخدم خاللها أدوات رقابة داخلية تُحدد هذه السياسة عملية توفير مراقبة داخلية فع
متطلبات الحوكمةالة إلدارة المخاطر بما يتوافق مع وإجراءات فع.   

  

  النطاق

كما تنطبق هذه السياسة على  .التدقيق الداخليتنطبق هذه السياسة على كافة األنشطة التي تقع ضمن نطاق أعمال 
وتُقرأ هذه السياسة  .مجلس إدارة الشركة ولجنة المراقبة المشاركين في تعيين المراقبين الداخليين والتنسيق معهم

   .لجنة المراقبة" باختصاصات"مقرونةً 
  

  المحتويات

   البيانات العامة للسياسة .1

الثالثة األخرى في مجلس أحد األعمدة األربعة لحوكمة الشركات، وتتمثل األعمدة  التدقيق الداخليعتبر ي  1-1
  .ينالخارجيمراجعين اإلدارة التنفيذية وال اإلدارة ،

بالواليات  اوكسلي ساربينزالمتطلبات الرقابية التي تفرضها هيئة قطر لألسواق المالية محليا وقانون  تقتضي  1-2
  .ضرورة وجود مراقبة داخلية عالمياًالمتحدة 

في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتداخل  التدقيق الداخلييتمثل دور   1-3
توفير آراء مستقلة يمكن االعتماد عليها لتحقيق مواءمة وفاعلية هداف الشركة من خالل ية على تحقيق أالتنفيذ

  .لكافة أعمال الشركة التدقيق الداخليإدارة المخاطر وتحقيق أعمال 



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

ومن بين القضايا الرئيسية التي يتعين  .التدقيق الداخلييراقب مجلس اإلدارة ممارسات الشركة فيما يتعلق ب  1-4
 : دارة التركيز عليها، اآلتيعلى مجلس اإل

 راجعوقد يضطلع الم .وجود إدارة مراقبة داخلية فعالة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتضمان  1- 1-4
  .خارجيةمراجعة أو االستعانة بشركة /الداخلية وراجعة الداخلي بوظيفة الم

  .ةالداخلية السنويجعة المرا ةاستيعاب لجنة المراقبة واعتمادها لخط 2- 1-4

الداخليين، مثل المخاطر الرئيسية التي راجعين لجنة المراقبة على المعلومات المطلوبة من المحصول  3- 1-4
  .تواجهها الشركة

  .للترويج لالستقاللية التشغيلية التدقيق الداخليهيكلة وتنظيم إدارة  4- 1-4

  .مباشرةً مع لجنة المراقبة التدقيق الداخليتواصل مدير إدارة  5- 1-4

  .الداخليين وبين اإلدارةالمراجعين ن وجود خطوط تواصل مناسبة بي 6- 1-4
  
 أدوار الحوكمة  .2

يات مسؤولالداخليين، راجعين الصادرة عن معهد الم" الداخليةجعة معايير الممارسة المهنية الدولية للمرا"تتناول   2-1
مقترحات مناسبة لتحسين الحوكمة وذلك من  التدقيق الداخليوتُقدم  .في مجال حوكمة الشركات التدقيق الداخلي

 : خالل مواصلتها لألهداف التالية

  .الترويج لألخالقيات والقيم المناسبة داخل الشركة 1- 2-1

  .ضمان إجراء محاسبة وإدارة فعالة لألداء التنظيمي 2- 2-1

  .نقل المخاطر ومعلومات التحكم بفاعلية إلى اإلدارات المناسبة بالشركة 3- 2-1

  .ين واإلدارةالخارجيو المراجعين الداخليينونقل المعلومات بين مجلس اإلدارة و نقل األنشطة بفاعلية 4- 2-1

 : بما يلي التدقيق الداخليكما يتطلب قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية التزام   2-2

  .نظام الرقابة الداخلي وضمان تنفيذه بفاعليةمراجعة  1- 2-2

 .والماليةالتشغيلية المراجعة أداء أعمال  2- 2-2

 : ما يليمع التركيز على  القوائم الماليةدقة وصالحية مراجعة  3- 2-2

 .التغييرات التي تطرأ على السياسات والممارسات المحاسبية  1- 3- 2-2

 .تقديرات اإلدارة  2- 3- 2-2

 .التدقيق الداخليالتعديالت الرئيسية الناتجة عن   3- 3- 2-2

  .استمرارية عمل الشركة كمؤسسة نشطة  4- 3- 2-2
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 .إعداد التقارير الدوليةما يتعلق بلمعايير الدولية فياالمتثال ل  5- 3- 2-2

  .ترخيصقواعد الاالمتثال ل  6- 3- 2-2

  .اإلفصاح المالي  7- 3- 2-2

 

  لجنة التدقيقتصال باال .3

لخلق تصور عام عن المخاطر  التدقيق الداخليتطلب لجنة المراقبة الحصول على معلومات من إدارة   3-1
  .والتشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة وتقييم نظام أدوات الرقابة الداخلية إلدارة هذه المخاطر االستراتيجية

  .الرقابة الداخلية شؤونب وبشكل دوريبانتظام المراجعة لجنة  التدقيق الداخلييخطر رئيس إدارة  1- 3-1

على لجنة المراقبة، ومن ضمنها أية قضايا تخص بيئة  ذات األهميةقضايا ال التدقيق الداخلييعرض رئيس   3-2
  .ينالخارجي المراجعينالرقابة الداخلية وأعمال 

 

 االستقاللية والموضوعية  .4

ف وتُعر .إحدى الوظائف التي تنتهجها الشركة وتحرص على استقاللها عن اإلدارة العليا التدقيق الداخليعتبر ي  4-1
الذين ينفذون واجباتهم  لجنة التدقيقخالل قنوات اإلبالغ ومن خالل أعضاء االستقاللية بالحالة التنظيمية من 

  .بحرية وموضوعية

وعليهم في كافة  .ممسؤولياتهبالموضوعية والتصرف البناء عند االضطالع ب التدقيق الداخلييلتزم أعضاء   4-2
 : التالياألوقات مراعاة 

  .المراجعين الداخليينالداخلية وميثاق شرف معهد  للرقابةضمان االلتزام بمعايير الممارسة المهنية  1- 4-2

 : اآلتية المراجعين الداخليينااللتزام بمعايير معهد  2- 4-2

  .التكامل  1- 2- 4-2

 .األمانة  2- 2- 4-2

 .الموضوعية  3- 2- 4-2

  .العناية المهنية  4- 2- 4-2

  .االلتزام بقيم الشركة  3- 4-2

راجعين وضمان الوصول غير المقيد للم التدقيق الداخليإدارة  ةبمراجعة واعتماد خطالمراجعة تقوم لجنة   4-3
  .بها مهام المكلفةبأداء ال العالقةالداخليين إلى السجالت والموظفين والممتلكات المادية ذات 

 : بما يلي لجنة التدقيق، تقوم التدقيق الداخلياستقالل وفاعلية عمل إدارة  ضمان  4-4
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تقاللية التنظيمية ويسمح بالوصول الكامل بأسلوب يحقق االس التدقيق الداخليالتأكد من هيكلة إدارة  1- 4-4
 .وغير المقيد لإلدارة العليا

السنوية وتقييم مدى مواءمة الموارد المخصصة لنشاط  التدقيق الداخليمراجعة واعتماد موازنة  2- 4-4
  .التدقيق الداخلي

 التدقيق الداخليأو استقطاب أو إنهاء توظيف رئيس  - من خالل رئيس لجنة المراقبة  - التصديق  3- 4-4
  .وغيره من موظفي اإلدارة

لجنة من خالل رئيس  التدقيق الداخليبإدارة  عالقةالمشاركة في تقييم األداء وقرارات التعويض ذات ال 4- 4-4
  .التدقيق

  .تحقيقًا لالستقاللية التدقيق الداخليمراعاة وضع سياسة تدوير لطاقم العمل ب 5- 4-4
  
 حقوق الوصول .5

 : ، تماشيا مع أغراض أداء مهامها، الحق في الوصول إلى اآلتيالتدقيق الداخليدارة إل  5-1

بمختلف أشكالها وبمختلف طرق  المعامالتأي من وكافة المعلومات والسجالت المحاسبية وسجالت  1- 5-1
  .حفظها أو تخزينها

  .كافة األصول، متضمنةً الممتلكات تحت الوصاية والسجالت الداعمة 2- 5-1

 .ارية أو المنتهيةكافة التعاقدات واالتفاقيات الس 3- 5-1

  .كافة المقرات والممتلكات سواء المملوكة أو المؤجرة 4- 5-1

  .كافة النظم واإلجراءات والممارسات 5- 5-1

  .ين المتعاقد معهمالخارجيكافة أفراد اإلدارة التنفيذية واألفراد  6- 5-1

  .اللجنة التنفيذية/ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة  7- 5-1

  .الشركة بما فيها التقارير الرقابية شؤونب عالقةكافة تقارير الغير ذات ال 8- 5-1

اإلدارة وصل إلى علم على أي قصور رقابي ملحوظ  - على أساس زمني منتظم  - الحق في اإلطالع  9- 5-1
  .الخارجيمدقق الأو الحظه 

  .طالع على كافة المراسالت مع مراقبي الشركةالحق في اال 10- 5-1
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 التقارير رفع .6

إبالغ اإلدارة التنفيذية ولجنة المراقبة ومجلس اإلدارة عن أية  مسؤولية التدقيق الداخلييتحمل رئيس   6-1
  .الموضوعاتجسيمة إضافة إلى تحديث التقارير المقدمة سلفًا بشأن هذه موضوعات 

  .المنتظمة كل ثالثة أشهر التدقيق الداخلييتم إعداد تقارير   6-2
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  12سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

   الخارجية الرقابة - 12سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

ين، وذلك إلدارة الخارجي المراجعينخدمات  يد الطريقة المتبعة عند استخداميتمثل الغرض من هذه السياسة في تحد
  .قًا للمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمةوفالعالقة بفاعلية 

  النطاق

   .لجنة المراقبة" باختصاصات"تنطبق هذه السياسة على الشركة، وتُقرأ مقرونةً 

  المحتويات

 البيان العام للسياسة .1

لشركة، لمستقلة سنوية ونصف سنوية مراجعة هو الشخص المستقل والمؤهل ألداء أعمال  الخارجيمدقق ال  1-1
على أنه يتم إعداد القوائم المالية بما إقرار موضوعي والهدف من ذلك هو تزويد مجلس اإلدارة والمساهمين ب

انات تعكس بدقة الوضع المالي يتطابق مع المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وأن البي
  .للشركة

بما يتطابق  الخارجيمدقق الالعالقة مع قيم واضحة إلتباعها، والتي ت" مهام أعمال"تلتزم الشركة بإنشاء وتفعيل   1-2
 .مع المتطلبات الرقابية ومتطلبات الحوكمة

وملتزم بأدوار  بأسلوب مناسب وشفاف الخارجيمدقق الكما تقضي الشركة بضرورة إدارة العالقة مع   1-3
  .يات وإجراءات واضحة لتحقيق هذا الغرضمسؤولو

 :تُحدد السياسة أهداف الشركة التالية  1-4
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  .مراقب الحساباتتعارض المصالح المحتمل، الفعلي أو المتوقع، التي تنتج عن تعيين  حاالتتجنب  1- 1-4

 .الخارجيمدقق الحماية ودعم استقاللية  2- 1-4

  .كفء مراقب الحساباتضمان تعيين  3- 1-4

وأنشطته التي  الخارجيمدقق المناسبة وشفافة إلدارة عمل  اتالقدرة على عرض إجراءات وسياس 4- 1-4
  .العالقةتدعم األهداف سابقة الذكر وتلتزم بالتشريعات والقوانين ذات 

 

 الخارجيمدقق الالتي يقدمها  الخدماتاألدوار و .2

 : في اآلتي الشركات التجارية في قطرقانون من  145طبقًا ألحكام المادة  الخارجيمدقق اليتمثل دور   2-1

 .مراجعة أنشطة الشركة 1- 2-1

مبادئ المراجعة والمتطلبات المهنية والمبادئ العلمية توافقها مع التحقق من الحسابات والتأكد من  2- 2-1
  .والفنية المعتمدة

  .سائرلخاالتحقق من الموازنة وبيانات األرباح و 3- 2-1

  .وبالئحة التأسيس والنظام األساسي للشركةمراقبة مدى التزام الشركة بأحكام القانون  4- 2-1

 .التحقق من تطبيق قانون وتعليمات الشركة 5- 2-1

األنظمة المراقبة المالية الداخلية التي تؤكد على مواءمة  وأنظمةلشركة لفحص النظم المالية واإلدارية  6- 2-1
  .على ممتلكاتها والمحافظةلشركة في التشغيل السلس ل

 .وضمان قانونية وصحة التزامات الشركة تهامتلكاالتحقق من أصول الشركة وم 7- 2-1

  .مراجعة قرارات مجلس اإلدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة 8- 2-1

وفقًا للقانون التجاري وقوانين التدقيق وغيرها من التشريعات  الخارجيمدقق الأية قضايا أخرى ينفذها  9- 2-1
  .المراجعةوالمبادئ المتبعة في أعمال  عالقةاألخرى ذات ال

لعرض التقارير المالية السنوية واإلجابة على أي استفسار يطرحه  الجمعية العامة الخارجيمدقق لايحضر   2-2
  .المساهمون

 : باآلتي الخارجيمدقق ال يسمح لل  2-3

  .المشاركة في تأسيس الشركة 1- 2-3

  .المشاركة في مجلس اإلدارة 2- 2-3

قـانون الشـركات   مـن   143المـادة  (االضطالع بأي مهام فنية أو إداريـة أو استشـارية بالشـركة     3- 2-3
  .)التجارية في قطر
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لتقديم االستشارات أو غيرها من  الخارجيمدقق الكما تذكر هيئة قطر لألسواق المالية أنه ال يجوز التعاقد مع   2-4
وعلى  .)من قانون هيئة قطر لألسواق المالية 19 المادة(فقط المراجعة ، وتقتصر مهامه على أعمال الخدمات

االضطالع ببعض األنشطة بالشركة في عدد محدود من  الخارجيمدقق أية حال، فإن الشركة تُقر بأنه يجوز لل
وتلتزم الشركة عند ظهور مثل  .تعارض المصالح التي يكون خطرها نظريا وبما يرجح مصلحة الشركة حاالت
  .واضح وتوثيق هذه القرارات بأسلوب محدد وقابل للمراجعةوبتقديم إجراء معتمد  حاالتهذه ال

التي ال تقع ضمن نطاق خدمات  الخدماتاالستشارية و الخدماتتنتهج الشركة سياسة ال تسمح بإسناد  1- 2-4
، ويخضع أي استثناء من هذه القاعدة لمراقبة صارمة واعتماد لجنة الخارجيمدقق الالتدقيق إلى 

 .المراقبة

ي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء ألأو موظفًا  البأن يكون شريكًا أو وكي الخارجيمدقق ال يسمح لل 2-5
  .)قانون الشركات التجارية في قطرمن  143المادة (مجلس اإلدارة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة 

خدمات للشركة إذا سبق له تعيين أي من أعضاء اللجنة التنفيذية أو شارك في  تنفيذ الخارجيمدقق ال يسمح لل 2-6
  .أنشطة المراقبة بالشركة بأي صفة خالل عام سابق على تاريخ الشروع في أعمال التدقيق

جهة رقابية أخرى في حالة تقصير  ةإخطار هيئة قطر لألسواق المالية وأي مسؤولية الخارجيمدقق اليتحمل  2-7
من قانون هيئة قطر  19المادة (دارة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه األمور المشتبه بها مجلس اإل

   .)لألسواق المالية
   
  والتدويرسياسة التعيين  .3

ثم توصي اللجنة مجلس اإلدارة بوجهة نظرها تجاه  .الخارجيمدقق المراجعة تعيين  لجنة المراقبةتتولى   3-1
  .آخذة في االعتبار الجوانب التي سبق مناقشتها في الباب الرابع من هذه السياسة الخارجيمدقق ال

  .العتماده من المساهمين الخارجيمدقق الثم يقوم مجلس اإلدارة باقتراح تعيين   3-2

والجودة وعمق المعرفة بكافة موظفي التدقيق المسند إليهم  الخبرةفي  الخارجيمدقق التتمثل أولويات اختيار   3-3
  .بمجال الصناعة ونطاق األعمال المنفذ الخبرةمهام التدقيق و

في تقرير  الخارجيمدقق الإعادة تعيين / يتم إدراج أي تعارض بين لجنة المراقبة ومجلس اإلدارة حول تعيين   3-4
  .حوكمة الشركات السنوي

  .ينالخارجي المراجعينهيئة قطر لألسواق المالية، فستتبع الشركة سياسة تدوير فيما يتعلق بتلبيةً لمتطلبات   3-5
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مدقق الوفي حالة اتخاذ قرار باإلبقاء على ذات  .كل ثالثة سنوات الخارجيمدقق الكما ستُغير الشركة   3-6
اء األسباب المناسبة حول ، فيجب إدراج هذه النقطة في تقرير حوكمة الشركات على أنها مخالفة مع إبدالخارجي

  .المراجعقرار اإلبقاء على هذا 
  
 الخارجيمدقق الو لجنة التدقيقيات مسؤول .4

  .مباشرةً للجنة المراقبة الخارجيمدقق اليخضع   4-1

لضمان االلتزام بالتشريعات  الخارجيةسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بأعمال المراجعة  لجنة المراقبةتُراجع   4-2
  .عالقةوبأفضل ممارسات الحوكمة ذات ال

  .الخارجيمدقق السنويا بمراجعة مدى استقاللية وموضوعية  لجنة المراقبةستقوم  1- 4-2

 الخارجيمدقق سياسة توظيف واضحة للموظفين الحاليين والسابقين التابعين لل لجنة المراقبةستضع  2- 4-2
والشركة عند اتخاذ قرار إعادة  الخارجيمدقق الكافة العالقات بين  لحماية االستقاللية مع مراعاة

  .من عدمه الخارجيمدقق التعيين 

تقديم توصيات لمجلس اإلدارة حول تعيين وتحديد مكافأة واإلبقاء على ومراقبة  مسؤولية لجنة المراقبةتتحمل   4-3
قانون الشركات من  141المادة ( العامةالجمعية على أن تُعتمد هذه التوصيات من  .للشركة الخارجيمدقق ال

  .)التجارية في قطر

فيما يتعلق بالتقارير المالية والتي قد مدقق الخالفات بين اإلدارة و ةتسوية أي مسؤولية لجنة المراقبةكما تتحمل   4-4
  .عالقةتظهر عن إصدار تقرير التدقيق أو األعمال األخرى ذات ال

مع اإلدارة ومع التي تم تدقيقها مناقشة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية ربع السنوية  لجنة التدقيقتتولى   4-5
  .الخارجيمدقق ال

 : المحتملة، وتتضمن اآلتي" طورةلخالمواطن " الخارجيمدقق البمراجعة منتظمة مع  لجنة المراقبةتقوم   4-6

 .المراجعالتعديالت المحاسبية التي الحظها  1- 4-6

المراجعة االتصاالت بين فريق التدقيق والمكتب القومي لشركة المراجعة فيما يتعلق بأعمال  2- 4-6
 .المحاسبية موضوعاتوال

   .بشأن التقارير المالية التدقيق الداخلييجب اإلبالغ عن أي تقصير فيما يتعلق بتصميم وتشغيل أدوات  3- 4-6

الموضوعات في اجتماعات اللجنة لبناء الثقة واالطالع على  الخارجيمدقق المشاركة  لجنة التدقيقستضمن  4-7
  .ذات االهتمام التي يمكن أن تنشأ
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4-7 -1 وغيره من ذو العالقة كمسألة عادية وتضم، كحد أدنى، الشريك  الخارجيمدقق العقد االجتماع مع ي
  .المراجعةاألعضاء األساسيين بالفريق المشارك في أعمال 

وغيرها من  المدقق الداخلياإلدارة وأعمال موضوعات  الخارجيدقق مالقد تتضمن المناقشات مع  2- 4-7
  .في مناقشتها الخارجيمدقق الاألمور األخرى التي يرغب 
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  13سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  السرية   - 13سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

يتمثل الغرض من هذه السياسة في تحديد المبادئ والتوجيهات المطلوبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة 
   .وعالقاتها

  النطاق

   .تنطبق هذه السياسة على كافة موظفي الشركة

  المحتويات 

  البيان العام للسياسة .1

وتنطبق هذه  .اإلفصاح عن أية معلومات سرية خاصة بالشركة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتحظر   1-1
  .السياسة على كافة موظفي الشركة دون استثناء

ل أي تحظر هذه السياسة الوصول إلى المعلومات السرية أو اإلفصاح عنها أو نشرها بأي شكل أو من خال  1-2
وفي ضوء  .أو الشركة/المساهم المعني و/ وال يمتلك موافقة مسبقة من الفرد " له اإلطالع غير مصرح"شخص 

توسيع مدى خدمات ومنتجات الشركة، فمن الضروري االحتفاظ بسرية وخصوصية شركاء العمل والعمالء 
  .والموردين كأولوية قصوى للشركة
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 نظرة عامة  .2

لشركة وتتضمن، على سبيل المثال ال لتعتبر المعلومات السرية والمملوكة للشركة أحد األصول األساسية   2-1
والتسويقية ولغات المصدر  االستراتيجيةالحصر، التقنيات وأسماء وقوائم الشركاء والعمالء والمخططات 

  .ومعلومات الموظفين والمعلومات المالية

لشركة ومحمية بقوانين حقوق النسخ واألسرار التجارية لخاصة  تعتبر المعلومات السابقة ملكية 1- 2-1
 عنفصاح عنها حمايتها وعدم اال مسؤوليةويتحمل كل موظف  .وبراءات االختراع في بعض األحيان

   .قصد أو عن غير قصد

 : قد تتضمن المعلومات السرية أي من اآلتي  2-2

  .النتائج والمخططات المالية المتوقعة 1- 2-2

  .الفنية غير المنشورة سلفًاالبيانات  2- 2-2

  .إلخ ..اإلعالنات الجديدة عن االستثمارات والمشروعات الهامة  3- 2-2

  .الحمالت التسويقية/ اإلستراتيجيات  4- 2-2

  .التعاقدات األساسية الجديدة أو تمديد التعاقدات الحالية 5- 2-2

  .الجديدة الخدمات/ المنتجات  6- 2-2

  .رواتب الموظفين/ معلومات  7- 2-2

  .على سياسة توزيع األرباحيرات التي تطرأ يالتغ 8- 2-2

  .التعرض إلجراءات قضائية ذات شأن 9- 2-2

  .حقوق الملكية الجديدة أو إصدارات الدين 10- 2-2

، فإن المعلومات غير السرية هي تلك المعلومات التي يتم مناقشتها مع أطراف خارجية في من ناحية أخرى  2-3
المعلومات ال تندرج تحت أي تصنيف من وتبعا لذلك، فإن هذه  ."المتاحة للعامة"سياق المواد والمعلومات 

  .تصنيفات المعلومات السرية المحددة أدناه

 

 تصنيف المعلومات السرية .3

وضعت الشركة التصنيفات التالية لتوجيه الموظفين للتعامل مع المعلومات السرية ومن ضمنها المعلومات   3-1
 : الواردة في الرسائل االلكترونية
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 " لالستخدام الداخلي فقط: معلومات سرية" 3-1-1

 .ال تعتبر المعلومات المدرجة تحت هذا التصنيف ذات حساسية شديدة ويمكن توزيعها داخل الشركة دون قيود
قوائم الهاتف الداخلية وقوائم البريد االلكتروني : ومن بين أمثلة هذه المعلومات المندرجة في هذا التصنيف

   .ودليل السياسة

 يصرح بها على قدر الحاجة فقط: مات سريةمعلو 3-1-2

وال يحق اإلطالع عليها سوى للموظفين الذين يحتاجون  .مة وأشد حساسية من النوع السابقهي معلومات قي
وقد تتضمن المعلومات المندرجة في هذه الفئة على تفاصيل  .إلى هذه المعلومات ألداء مهامهم الوظيفية

   .المشروعات الجديدة ومعلومات الموظفين

 "مسجلة: معلومات سرية" 3-1-3

 .ويجب ترقيم الوثائق المسجلة وتُسند كل نسخة لمستلم محدد .المعلومات األشد حساسية على اإلطالق تتمثل في
من في كافة األوقات ويقتصر حق نسخها على صاحبها أو مبتكرها كما يجب االحتفاظ بهذه الوثائق في مكان آ

وقد تتضمن معلومات هذه الفئة المعلومات المالية والتوقعات المالية ومخططات التقاعد والمشتريات  .فقط
  .والتعاقدات األخرى

 

 تصرفات الموظفين .4

في  سرية في كافة األوقات، سواءعلى ال وأن يحافظوامن المتوقع أن يتصرف كافة الموظفين بطريقة مهنية   4-1
ة من عدمه، وأن يلتزموا بواجبات اتفاقيات السرية مع سجالت أو مشروعات أو محادثات فعليتعامالتهم 

 : اإلخالل بهذه السياسة، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي حاالتومن بين  .التعاقدية

السماح بالوصول غير المصرح به لحاسبات الشركة واإلطالع على معلومات الشركة السرية أو  1- 4-1
أو التفاصيل التعاقدية أو بيانات األبحاث السرية أو المعلومات  القوائم الماليةمعلومات العمالء أو 

  .الشخصية للموظفين

ال يحق لهم اإلطالع على هذه  مشاركة المعلومات التي حصل عليها األشخاص أثناء عملهم مع آخرين 2- 4-1
  .المعلومات

عملها، وال تقتضي مهامه / الوصول إلى معلومات غير مصرح للشخص بالوصول إليها أثناء عمله  3- 4-1
  .الوظيفية اإلطالع على هذه المعلومات

  .بقضايا الموارد البشرية السرية صلة مشاركة المعلومات ذات ال 4- 4-1
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اتفاقية سرية / اإلفصاح عن المعلومات السرية التي تخضع لبيان التزامات السرية فيما يتعلق بمخالفة  5- 4-1
 .معتمدة

  .السرية بأسلوب غير آمنالمستندات التخلص من  6- 4-1

يلتزم كافة الموظفين بحماية والحفاظ على خصوصية وسرية شركاء العمل والعمالء والموردين، إضافة إلى   4-2
 : االلتزام باآلتي

  .بأعمال الشركةت ذات العالقة امة للمعلومااالحتفاظ بالسرية الت 1- 4-2

بحماية  -سواء أكانت في شكل سجالت أو مستخدمة في الدعاية  - طية لخاتلتزم كافة المعلومات  2- 4-2
  .جهل وعدم معرفة األفراد والمجموعات

أو إتاحتها ) بما في ذلك أسماء وعناوين أعمالهم(الشركاء / الموردين / يحظر بيع معلومات العمالء  3- 4-2
  .أخرىألية شركات 

الشركاء الحق في مراقبة طريقة استخدام الشركة للمعلومات التي حصلت / الموردين / للعمالء  4- 4-2
  .الشركاء/ الموردين / عليها من هؤالء العمالء 

الشريك عند تسويق منتجات / المورد / يتعهد الموظفون في كافة األوقات بحماية خصوصية العميل  5- 4-2
  .وخدمات الشركة

 

 ت السريةطلبات المعلوما .5

طية للحصول على معلومات إضافية لخاتتعامل إدارة التسويق بالشركة مع كافة الطلبات : طيةلخاالطلبات   5-1
وتقوم بعرض هذه الطلبات على  إلخ ...خاصة بتفاصيل إجراءات التقاضي وتوسيع المشروعات واالستثمارات 

  .المعلومات للطرف مقدم الطلب من عدمهفصاح عن هذه المدير العام، الذي يقرر بدوره إما اال

وفي حالة تغيب  .تتلقى إدارة التسويق الشركة كافة الطلبات الشفهية وتحيلها إلى المدير العام: الطلبات الشفهية  5-2
المدير العام، يتم إحالة هذه الطلبات إلى رئيس إدارة التسويق، وفي حالة تغيبه هو اآلخر، يتم إعادة عرض هذه 

  .الطلبات في وقت الحق

  .في حالة تغيب المدير العام، فيطلب من مقدم الطلب ترك اسمه وشركته ورقم تليفونه وعنوانه، إن أمكن 1- 2- 5

لطلب ذكر سبب طلب الحصول على المعلومات وتقديم وصف مختصر عن كما يطلب من مقدم ا 2- 5-2
  .وتتولى إدارة التسويق تسجيل هذه المعلومات .المعلومات المطلوبة
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 البريد االلكتروني 6

إرسال رسائل الكترونية تتضمن معلومات سرية خارج شبكة  -كسياسة عامة متبعة  - يحظر على الموظفين   6-1
  .الشركة

معلومات حساسة لشخص خارج شبكة الشركة، فعلى الموظفين التأكد من  ةاقتضاء العمل نقل أيوفي حالة   6-2
  .خالل مشرفهم المباشر من عدم توقيع اتفاقية عدم إفصاح قبل إرسال البريد االلكتروني خارج شبكة الشركة

 

 التواصل مع الموردين والعمالء 7

7-1  ويجب على  .الكاملة عند التعامل مع الموردين والعمالءن على الموظفين توخي الحذر والحيطة كما يتعي
 : معلومات، مراعاة اآلتي ةالموظفين قبل اإلفصاح عن أي

 .التأكد من عدم توقيع اتفاقيات عدم إفصاح متى أمكن ذلك 1- 7-1

  .اإلفصاح فقط عن المعلومات الضرورية إلتمام المشروع أو التعاقد 2- 7-1

 .بسرية معلومات الشركةالعميل بأهمية االحتفاظ / تذكير المورد  3- 7-1

 .التشاور مع المشرف المباشر قبل منح أي شخص من غير موظفي الشركة حق الوصول إلى المعلومات 4- 1- 7
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  14سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       الموارد مسؤول

  :       اسم السياسة

  تعارض المصالح    - 14سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  :الغرض

ين تنفيذيين أو مسؤولتعيين عضو مجلس إدارة أو  ديقر مجلس اإلدارة بأن خطر تعارض المصالح قد يظهر عن
ونظرا الهتمام هؤالء األشخاص في جذب  .المدني موظفين بالشركة ممن لهم أنشطة تجارية ومشاركين في المجتمع

وقد تؤدي  .واالحتفاظ بالعالقات تجارية، لذا فإن مجلس اإلدارة يشعر بأنه من الحكمة تبني سياسة لتعارض المصالح
، كبار المساهمينهذه األنشطة والعطايا الكثيرة والوصول إلى المعلومات إلى تعارض مصالح الموظفين والمدراء و

سياسة لتحديد هذه الوظائف والوقاية من فقدان الموضوعية من  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتفقد وضعت لذا 
   .خالل إلزامها طاقم العمل بتصرفات مناسبة ومؤتمنة

  النطاق

   .تنطبق هذه السياسة على كافة موظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة

  المحتويات

   البيان العام للسياسة .1

وعلى الرغم من أن هذا  .أمام الشركة ومساهميها وأمام بعضهم البعض المسؤوليةيتحمل كافة الموظفين   1-1
إال أنهم مطالبون بموجبه بتجنب  واستثمارات شخصية معامالتااللتزام ال يمنع الموظفين من المشاركة في 

  .التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح حاالتال

  .الرئيسية تجاه االلتزام بالمعايير األخالقية المسؤوليةلشركة يتحمل األفراد المرتبطين با  1-2

ويلتزم الموظفون ببذل قصارى الجهد لتجنب حتى  .تخضع الشركة لتدقيق عدد من األفراد والمنظمات المختلفة  1-3
 : المصالح اً فيالتي تتضمن تعارض حاالتوفيما يلي قائمة غير حصريه بال .الظهور بشكل غير مناسب
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تعارض المصالح اإلفصاح عن أي عمل أو خدمة  حاالتيجب على الموظفين أثناء : بشركة أخرىالعمل  1- 1-3
وتحظر سياسات الشركة على أي موظف العمل مع أي من موردي  .استشارية يؤديها لشركة ربحية أخرى

أو عمالء أو مطوري أو منافسي الشركة، أو المشاركة جزئيا في أي نشاط يحسن أو يدعم من وضع 
  .المنافسين

مؤسسة / تعارض المصالح العمل كمدير في شركة  حاالتيعتبر من : عضوية مجلس إدارة شركة أخرى 2- 1-3
 .)قانون الشركات التجارية في قطرمن  97المادة (مالية أخرى داخل قطر ذات أنشطة تجارية مشابهة 

لمقاول، إال أن سياسة وعلى الرغم من أنه يجوز للموظف العمل كمدير لشركة أو لمورد أو لعميل أو 
لشركة قبل قبول أي منصب االشركة تتطلب حصول هذا الموظف على موافقة خطية مسبقة من مدير عام 

  .مسؤولياتهقيادي آخر، وأن يكون أي تعويض يحصل عليه الموظف مساويا ل

موردين في حالة استثمار أي من الموظفين في المصالح التجارية للعمالء وال :المصالح التجارية 3- 1-3
توخي الحيطة الكاملة لضمان عدم إخالل هذه االستثمارات  الأو ؛والمنافسين، فيتعين على هذا الموظف

وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد وجود موقف تعارض  .بالشركة مسؤولياتهب
مصالح من عدمه، من بينها حجم وطبيعة االستثمار وقدرة الموظف على التأثير على قرارات الشركة 
وإطالع الموظف على المعلومات السرية بالشركة أو بالشركة األخرى وطبيعة العالقة بين الشركة وبين 

من إجمالي األسهم القائمة في % 2وعلى نحو معهود، فإن االستثمار بنسبة تقل عن  .األخرىالشركة 
  .تعارض المصالح حاالتالشركات المدرجة في سوق مالي محلي أو دولي ال تعتبر من 

حتى (كقاعدة عامة، يتجنب الموظفون تنفيذ أعمال الشركة مع أي من أفراد أسرهم  :عالقةاألطراف ذات ال 4- 1-3
وفي حالة عدم القدرة  .أو مع جهة مرتبط بها أي عضو من أفراد العائلة ارتباطًا ملحوظًا) جة الرابعةالدر

، فيتعين على الموظف اإلفصاح عن هذه العالقة والحصول على موافقة المعامالتعلى تجنب أي من هذه 
 عالقةع أطراف ذات يحظر تنفيذ أية تعامالت م ،خطية مسبقة من مجلس إدارة الشركة، وعلى أية حال

وفي حالة عدم قدرة  .بطريقة تُعطي أولوية لهذه التعامالت وتميزها عن غيرها من التعامالت األخرى
، ونما إلى علم مجلس اإلدارة تفاصيل هذه العالقة الطرف ذو العالقةالموظف على اإلفصاح عن تفاصيل 

التأديبية التي تراها مناسبة تجاه هذا  ة حينها اتخاذ اإلجراءاتيفي وقت الحق، فيجوز للجنة اإلدار
  .الموظف

أخرى، فمن غير العملي السعي إلدراج  حاالتنظرا الحتمالية ظهور تعارض مصالح في  :أخرى حاالت 5- 1-3
صفقة أو موقف مقترح شكوك لدى أي من الموظفين،  ةوفي حالة أن أثارت أي .المحتملة الحاالتكافة 
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أو المدير العام قبل االضطالع بدور في هذه  عالقةمدير اإلدارة ذات ال فعليه إحالة األمر إلى المدير أو
  .النشاط أو إبرام عالقة أو موقف محل شك/  المعاملة

تأثيرات قد تؤدي إلى فقدان  ةيطالب كافة موظفي وممثلي الشركة بالتصرف بأسلوب مناسب واالبتعاد عن أي 1-4
  .ركة أو مع الشركة نفسهاالموضوعية إزاء األعمال المنفذة مع عمالء الش

مصالح أو أنشطة تُشارك فيها شركة أو فرد آخر قد ينتج عنها  ةيتعين على كل موظف اإلفصاح وتجنب أي 1-5
  .تعارض في المصالح بين الشركة وهذه الشركة أو الفرد

  .صفقة مع جهات يساهم فيها أو يديرها أفراد عائلتهم ما لم يصرح المدير العام بذلك ةال يجوز للموظفين إبرام أي 6- 1

في الوقت الذي ال تهدف فيه هذه السياسة إلى التدخل في الحياة الشخصية للموظفين وممثل الشركة، إال أنها  1-7
  .ها قدر اإلمكانالتي قد ينتج عنها تعارض في المصالح وتجنب حاالتتُلزم هؤالء األشخاص بتحديد ال

يتم مراجعة كافة اإلجراءات وقبول الهدايا غير الواردة خصيصا في هذه السياسة حسب القصد والغرض من  1-8
إذا نُشر هذا الموقف علنًا، فهل سيكون تصرفي : "ويتعين على الموظفين توجيه السؤال التالي ألنفسهم .ورائها

 " مربكًا أو محل شك؟

ويلي ذلك، إقصاء الموظف نفسه  .، فيجب إبالغ المشرف المباشر بها على الفورتحاالإذا تعذر تجنب هذه ال 1-9
  .مريبة حاالتعن أي 

 

 السلطة  .2

المطلقة تجاه وضع سياسات محددة تتناول تعارض المصالح المحتمل للمدير  المسؤوليةيتحمل مجلس اإلدارة  2-1
  .العام والمدراء وموظفي الشركة

إجراء يتخذ بشأن أنشطة داخلية غير مناسبة أو انتهاك لميثاق شرف العاملين  تقوم لجنة المراقبة بمراقبة أي 2-2
  .بالشركة واتخاذ قرار حياله بعد مراعاة الحقائق وجدية التصرف وأي انتهاك محتمل آخر للثقة

 

 المعلومات السرية .3

ـ يقر كافة الموظفون وأعضاء مجلـس اإلدارة بـأن المعلومـات     3-1 لمعلومـات  ة بالشـركة وعمالئهـا وا  الخاص
ويعتبـر اسـتخدام هـذه     .الشخصية هي معلومات سرية ويقتصر استخدامها لتحقيـق أهـداف الشـركة فقـط    

المعلومات لغرض شخصي أو عائلي أو أي غرض آخر الهدف منـه تحقيـق ربـح تصـرفًا غيـر أخالقـي       
  .وغير قانوني وفقًا لسياسة الشركة
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والبرامج والكتيبات واألدوات ) الخارجيسواء لالستخدام الداخلي أو (إضافة إلى ذلك، فإن كافة المعلومات المنشورة  2- 3
 .وأن استخدام هذه المواد ألي غرض آخر يشكل انتهاكًا لحقوق النسخ .هي ملكية خاصة بالشركة إلخ ...

 

 طلب هدايا .4

من عمالء أو موردين محتملين أو حاليين أو من أي ال يجوز ألي موظف من موظفي الشركة طلب هدايا  4-1
  .شخص أو جهة أخرى

وتقضي القاعدة العامة في مثل هذه  .قد يعرض على الموظف في بعض األحيان هدايا من الموردين أو العمالء 4-2
  .رفض هذه الهدايا بحسن تصرف ما لم تكن هذه الهدية قيمة اسمية حاالتال

ريال قطري، وتُخطر إدارة الموارد البشرية على الفور بأي  1000ء يقل ثمنه عن تُعتبر القيمة االسمية أي شي 4-3
  .ريال قطري 1000هدايا وعطايا خارجية تزيد قيمتها عن 

 .من المتوقع أن يشارك موظفي الشركة في أمور ضيافة ورعايا اجتماعية بتكلفة مقبولة لتسهيل إجراء األعمال 4-4
ويرفض تسديد أي شخص خالف الشركة ألي تكاليف كبيرة أو مصاريف انتقال غير مألوفة تقع في نطاق 

  .محل شك أو ريبة حاالتويبلغ الموظف مشرفه على الفور بأية  .الممارسات التجارية المقبولة

 

 الخارجيةالمشاركة  .5

يرية واالجتماعية، إال أن لخاا المؤسسات ، ومنهالخارجيةتُشجع الشركة موظفيها على المشاركة في األنشطة   5-1
وال يسمح للموظفين في أي  .سياسة الشركة تحظر على الشركة في ذات الوقت القيام بأية مساهمات سياسية

 .وقت بتقديم هدايا لموظفين آخرين بغرض المساهمة السياسية أو حث آخرين على المساهمة في أي منظمة

من شركة أخرى ترغب في إقامة عالقة عمل مع /روض يقدمها أي قيادي فيكما يخطر المدير العام بأية ع  5-2
 .الشركة قبل قبول هذه العروض

تقوم بتنفيذ وأداء تحظر الشركة تماما استغالل أي فرص للحصول على مصلحة شخصية من جهات خارجية   5-3
  .خدمات للشركة

 

 موظفينتصرفات كبار ال .6

ويتعين على هؤالء األفراد  .كبار المساهميناإلدارة والمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس موظفين يقصد بكبار ال  6-1
وال يسمح  .بتحقيق أرباح شخصية عالقةاتخاذ الحيطة والحذر الكامل تجنبا ألن تنتهك تصرفاتهم القواعد ذات ال
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شخصي أو  بالشركة لتحقيق مكسب ةصبهم الوظيفيافي أي وقت االستفادة من من ألصحاب المناصب المذكورة
  .التأثير على أعمال الشركة لتحقيق مصالح أو أعمال شخصية

 يجب اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أو شراء أو تأجير أصول وخدمات الشركة بما يحقق أفضل مصالح للشركة،   6-2
ويجب أن تكون كافة هذه األعمال قائمة  .الموظفينوأال تكون هذه القرارات متأثرة بهدايا أو عطايا مقدمة لكبار 

  .التنافس الحرمبادئ على أساس غير تفضيلي وعلى 

 

 متثالوآثار عدم االمتثال اال .7

على أن يتساوى  .كافة السياسات الواردة طيه إلى إنهاء عقد التوظيف كإجراء تأديبياالمتثال لقد يؤدي عدم   7-1
 .الموقفاإلجراء المتخذ مع مدى جدية التصرف ومع تقييم 

   .يخطر المدير العام لجنة المراقبة بكافة االنتهاكات التي تتعرض لها هذه السياسة  7-2
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  15سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       مسؤول الموارد

  :       اسم السياسة

  اإلفصاح   - 15سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  
   الغرض
تعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة باإلفصاح عن المعلومات السرية ال فيالغرض من هذه السياسة يتثمل 

  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتوتعارض المصالح ومعلومات االمتثال الخاصة ب
  

  النطاق
  .وأعضاء مجلس اإلدارة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتنطبق السياسة على كل الموظفين العاملين في 

  
  المحتويات 

 اإلفصاح واإلبالغ عن تعارض المصالح  .1

تم إدراج نموذج يتم تحفيز الموظفين الستخدامه لإلبالغ عن أي أو كل الحاالت الخاصة  1-1
نموذج اإلفصاح عن تعارض : 5أنظر ملحق (بتعارض المصالح بما في ذلك قبول هدايا عينية 

 .)المصالح

تعارض  حاالت بخصوص المباشر المشرف مع التشاور الفور وعلى الموظفين على يجب 1-2
 الموظفين تشجيع يتم كما .الالزم اإلجراء يه يتم اتخاذعل وبناء بذلك التماس تقديم أو المصالح

 .الخصوص بهذا القانونية الشؤون بإدارة االتصال على

 يجب .اإلدارة مجلس إلى التنفيذية باإلدارة الخاصة المصالح تعارض مخالفات إبالغ يجب 1-3
 التي تتم من قبل المصالحتعارض  مخالفات عن الناتجة الموضوعات كافة إبالغ

 في المساهمين إلى شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت في اإلدارة مجلس أعضاء/المديرين
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 في وإدراجها) قطر في التجارية الشركات قانون من 121 المادة( الجمعية العامة اجتماع
 .اإلدارة مجلس بواسطة الشركة حوكمة تقرير

 

 اإلفصاح عن معلومات سرية .2

إعداد عقود عدم إفصاح معيارية مناسبة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتيجب على  2-1
 .لمعظم متطلبات اإلفصاح بالتنسيق مع قسم إدارة تسويق الشركة

دون تقديمه إلى  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتال يتم نشر أي مقال أو حديث خاص ب 2-2
 .رئيس إدارة التسويق بالشركة العتماده بواسطة المدير العام

عمل مع أطراف الباإلفصاح عن عالقات  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتيلزم أن تقوم  2-3
اإلفصاح  ويعتبر هذا .ذات عالقة ومعامالت ذات عالقة في القوائم المالية الخاصة بالشركة

د المستخدم بالقوائم المالية والمعلومات ذات العالقة التي تفسر نتائج هام ومؤثر حيث أنه يزو
 .تشغيل الشركة

شـركة قطـر الوطنيـة لصـناعة     لمزيد من التقدم والتحسين في األعمال التـي تقـوم بهـا     2-4
يجب اإلفصاح عن معلومات الملكيـة لشـركاء العمـل المحتملـين مـن وقـت        ،األسمنت

القيام بمثل هـذا اإلفصـاح بـدون اتخـاذ االحتياطـات       ال يتم ،وعلى الرغم من ذلك .آلخر
والحرص الالزم؛ حيث يجب األخذ في االعتبار المنـافع والمخـاطر التـي يمكـن أن تنشـأ      

بالتشـاور مـع مـدير     شركة قطر الوطنيـة لصـناعة األسـمنت   وإذا رأت  .في نفس الوقت
يجـب أن   ،الموظفين واإلدارات المختصة بها ضـرورة اإلفصـاح عـن معلومـات سـرية     

 .يقوم الموظف باالتصال بالمدير العام واألمانـة العامـة قبـل إفصـاحه عـن المعلومـات      
ال يتم االفصاح عن أية معلومـات ماليـة غيـر تلـك المنصـوص عليهـا        ،إضافة إلى ذلك

 .بموجب المتطلبات القانونية للتقارير المالية دون موافقة مسبقة من المدير العام
 

 االمتثال  .3

يجب على كل الموظفين اإلفصاح عن أية معامالت خاصة بأطراف ذات عالقة لمستحقيها  3-1
 .)تعارض المصالحسياسة  – 14راجع حوكمة الشركات رقم (بمجرد وصولها لعلمهم 

عدم االمتثال الخاصة بمتطلبات األطراف ذات العالقة من هيئة قطر  حاالت يتم اإلفصاح عن 3-2
أما قرار عدم االمتثال فهو سلطة  .ألسواق المال في تقرير حوكمة الشركات الخاصة بالشركة

 .مجلس إدارة الشركة وحدها
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  16سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       يخ التعديلتار
  ............السيدة / السيد :       مسؤول الموارد

  :       اسم السياسة

  اإلبالغ عن المخالفات   - 16سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

  الغرض
اإلفصاح عن أية  في شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتحفيز موظفي  فيالغرض من هذه السياسة يتمثل 

ها أو مساهميها أو موظفيها أو العامة على وجه بصورة رجعية على الشركة أو عمالئ مخالفات يمكن أن تؤثر
وتقر هذه السياسة أن الموظف من الممكن أن يقوم باإلبالغ عن مخالفات تصل إلى علمه دون خوف من  .العموم
  .االنتقام

  

   النطاق
  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتنطبق هذه السياسة على كل الموظفين العاملين في 

  

  المحتويات 

  تعريفات .1

يعتبر ارتكاب تصرف مشين ما يخالف القانون أو القواعد أو  ،في العموم: التصرف المشين 1-1
اللوائح أو ما يرتبط بتهديد مباشر للمصلحة العامة أو كل ذلك أو الغش أو المخالفات الخاصة 

 : وفيما يلي بعض أمثلة بسيطة على ذلك .بالصحة والسالمة أو الفساد

سوء استخدام سوء اإلدارة المالية أو غير المالية أو سوء التصرف أو  1-1.1
 .الممتلكات
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سلوك مشين عمدي أو (سوء التصرف الفكري أو المهني : التصرف المشين 1-1.2
أو ارتكاب ) شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتغش أو خداع ضد مصلحة 

 ،جرائم جنائية

 ،م أو السلوك غير األخالقييالتصرف غير السل 1-1.3

 .محاولة كتمان أو إخفاء معلومات خاصة بما سبق 1-1.4

 العامة لسياسةا بيانات .2

تم تعزيز ودعم قيام شروط وحماية المبلغين عن المخالفات في العديد من التشريعات واإلرشادات   2-1
شركة قطر الوطنية لصناعة وبحكم مكانة  ،وبالتوافق مع سياسات الحوكمة الرائدة .حول العالم

 األهمية سواءالمخالفات ذات  بالغاتيجب أن يكون للشركة برنامج تلقي  ،كشركة رائدة األسمنت
  .الممارسات والتصرفات محل الشكوالتي تتعلق بومجهولة المصدر أالسرية منها 

لتلقي بالغات بتعيين عضو من لجنة التدقيق  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتقوم   2-2
ن أي إلبالغ عليتم تحفيز الموظفين  .عن المخالفات والتي ال يمكن حسمها داخليا الموظفين

يجب أن يتأكد عضو اللجنة المعين أن  .المباشرين بالصورة المناسبة مشرفيهممخالفات إلى 
المخالفات قد تم إبالغها للجنة التدقيق على قدر جسامة بالغات الموضوعات الناشئة عن 

 .األهميةالموضوع محل 

 :يمكن اكتشاف ،إلبالغ عن المخالفاتلسياسة  وضعمن خالل   2-3

 بيانات إدخال أو القانونية لمتطلباتمع ا االمتثال عدم( المحاسبية المخالفات 1- 2-3
 ،)إلخ... بالحسابات الخاصة المالية القوائم صحة عدم أو خادعة محاسبية

 ،والتشريعات القوانين انتهاك أو الحكومية اللوائح مخالفة 2- 2-3

 ،المضايقة 3- 2-3

  ،تعارض المصالح 4- 2-3

 ،الفساد 5- 2-3

 ،إتالف سجالت الشركة/التضليل 6- 2-3

 ،مكان العملالعنف في  7- 2-3
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 ،التفرقة وعدم اإلنصاف 8- 2-3

 ،االفصاح عن معلومات مملوكة للشركة 9- 2-3

 ،الداخليةإخفاء عيوب الرقابة   10- 2-3

 ،االختالس والغش 11- 2-3

 ،المخالفات السرية 12- 2-3

 ،الممارسات غير المقبولة 13- 2-3

 ،الحقائق قلب 14- 2-3

مخاطر الصحة والسالمة وتشمل المخاطر على العامة والمخاطر على  15- 2-3
 ،الموظفين اآلخرين

 ،)لمتطلبات البيئيةعدم االمتثال مع ا(بالبيئة اإلضرار  16- 2-3

تحقيق سوء استخدام السلطة أو السلطات مع مستخدم غير مرخص أو ل 17- 2-3
 أو ،مكاسب شخصية

 .سوء استخدام األصول 18- 2-3

يعتبر المبلغون عن المخالفات عوامل دفاع رئيسية ضد سيطرة اإلدارة على الرقابة الداخلية  2-4
 .الشركةومن ثم تساعد في تحسين حوكمة 

 الضمانات .3

أن قرار اإلبالغ عن مسألة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتدرك : المضايقة أو اإليذاء  3-1
ول من المسؤ مبسبب الخوف من االنتقا يتضمن مخاطر على الفرد القائم بهيمكن أن  أهميةذات 

غ وسوف تقوم باتخاذ الشركة لن تتحمل أي مضايقة أو إيذاء لمن قام باإلبالإن لذا فعن المخالفة، 
 .اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغ الذي قام باإلبالغ عن المخالفة لما يراه في صالح الشركة

ال يعتبر هذا األمر ضمانة للمبلغ عن المخالفة ضد خضوعه لإلجراءات  ،وعلى الرغم من ذلك
لذا سوف يتم التوقف عن استخدام هذه اإلجراءات  ،التأديبية إذا كان هو نفسه موضع مخالفة

 .مخالفاتالعن المبلغ في حالة إبالغه المستخدمة لحماية 
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ببذل قصارى جهدها لحماية هوية المبلغ عن  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتقوم : السرية  3-2
ت وطلب إقرار ويجب األخذ في االعتبار أنه ربما يستلزم اإلفصاح عن مصدر المعلوما .المخالفة

 .المبلغ عن المخالفة في التحقيقات كدليل إثبات في إجراءات التحقيق

المبلغ عن المخالفة اإلفصاح  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتشجع : اإلدعاءات المجهولة  3-3
فاإلدعاءات المجهولة تكون أقل قوة ويتم النظر فيها بناء  .اسمها عند اإلبالغ عن إدعاء/عن اسمه

تبنى اللجنة قرارها على العوامل  ،ومن خالل ترك حق االختيار للجنة .رأي لجنة التدقيق على
 :اآلتية

 ،جدية الموضوعات التي تم اإلبالغ عن مخالفات بها 1- 3-3

 ،مصداقية ال 2- 3-3

 .احتمالية تأكيد اإلدعاء من مصادر أخرى 3- 3-3

مخالفة بحسن نية ولم تثبت المخالفة ولم يتم  وجود عنما  في حالة قيام مبلغ: اإلدعاءات الكاذبة  3-4
عن باإلبالغ ولكن إذا قام مبلغ  .ال يتم اتخاذ أية إجراءات ضده فإنه تأكيدها من خالل التحقيقات

 .يتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية ضدهفإنه  مخالفة بالتضليل وتقديم بالغات كاذبة عن مخالفات

 حماية المبلغ عن مخالفة  3-5

مثال  ،أي إجراء وظيفي رجعي ضدها/يصدر ضده موظف/أي موظف 1- 3-5
معامله بغير المضايقه أو التهديد أو اليقاف أو اإله أو اإلقصاء أو سحب الترقي

إنصاف بإي طريقة كانت على خالف ما تنص عليه شروط التوظيف بواسطة 
يحق  ،مدير بسبب إجراءات قانونية قام بها الموظف لصالح الشركة أو آخرينال

وتمتد الحماية ضد االنتقام من المبلغين عن  .لحصول على التعويض الالزمله ا
 .مخالفات كانت دعواهم بمثابة سند قانوني لدعوى حتى إذا لم يتم رفعها

ال تقوم لجنة  ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتوتماشيا مع سياسات  2- 3-5
مجموعة سواء  التدقيق بالثأر وال تسمح بالثأر بواسطة اإلدارة أو أي شخص أو

دعاء بحسن نية أو دعم اإلبصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد أي فرد قام ب
وساند لجنة التدقيق أو اإلدارة أو أي شخص أو مجموعة أخرى بما في ذلك 
 .الجهات الحكومية والقانونية والسلطات التنفيذية التي تقوم بالتحقيق في اإلدعاء
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شخص قام بعمل إدعاء ال تفصح لجنة التدقيق عن هوية أي   1- 2- 3-5
ال تقوم لجنة  .هويتها/محاسبي بحسن نية وطلب إخفاء هويته

التدقيق بعمل أي مجهود وال تحتمل القيام بأي مجهود من أي 
شخص آخر أو مجموعة للتحقق من هوية المبلغ الذي قام 

 .باإلبالغ عن اإلدعاء المحاسبي بصورة سرية

 اإلدارة استجابة .4

 ،سلوك مشين أو اللجنة التدقيق هي الجهة التي ستحقق في ادعاء ومن خالل تحديد ما إذا كانت اإلدارة أو 
 : باآلتي ايحاط علم/في االعتباريؤخذ في هذا الصدد،  إتباعهاالواجب  واإلجراءات

  المخالفة؟ بارتكاب عليه المدعى هو من    4-1

 اإلدارة في المستوى رفيع مسؤول أو كبير مسؤول أو التنفيذي المدير كان إذا 1- 4-1
 في التدقيق لجنة لصالح الكفة يرجح ذلك فإن المخالفة، في متورط أنه المزعوم هو

  .التحقيق إجراء

  التحقيق؟ محل المخالفة خطورة مدى ما    4-2

 لجنة تتولى أن األنسب من كان كلما التحقيق محل المخالفة خطورة زادت كلما 1- 4-2
 تشكل أن شأنها من التحقيق محل المخالفة كانت وإذا .التحقيق إجراء التدقيق
 يرجح وحده العامل هذا فإن للشركة، المالية القوائم سالمة على تنطوي جريمة
  .التحقيق إجراء في التدقيق لجنة لصالح الكفة

 مدى مصداقية هذه المزاعم بارتكاب مخالفات؟  ما 4-3

 المناسب من كان كلما مصداقية أكثر المخالفات بارتكاب االدعاء كان كلما 1- 4-3
 تقييمها عند التدقيق لجنة على ويجب .التحقيق بإجراء تقوم أن التدقيق للجنة

 ذلك في بما االدعاء، بهذا المحيطة الحقائق جميع تدرس أن االدعاء لمصداقية
 تناولتها قد مماثلة إدعاءات ثمة كانت إذا ما) الحصر المثال وليس سبيل على(

  .اإلعالم وسائل

على طبيعة الشأن المثار، فقد  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  يعتمد اإلجراء الذي تتخذه 4-4
 : تكون المسائل المثارة قد

  ،داخليا فيها التحقيق تم 1- 4-4
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  ،المحلية الشرطة إلى أحيلت 2- 4-4

 ، أو )رأي الخبير(مراقب الحسابات أحيلت إلى  3- 4-4

4-4 -4 لخإ ...إلجراء تحقيق مستقل، مثل لجنة مختصة، اتشكل موضوع.  

يجرى عمل تحقيقات أولية لتقدير الحاجة إلى إجراء تحقيق وذلك من أجل حماية الموظفين  4-5
  . شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتو

  .تحقيق إلى الحاجة دون اودي األمور بعض حل يمكن 4-6

 .ضالغر لهذا المعينة اللجنة إلى تحول مخالفات عن باإلبالغ المتعلقة األمور جميع 4-7

 : بشأن معقولة، زمنية فترة غضون في مخالفة عن المبلّغ على كتابةً اللجنة ترد 4-8

  .اإلقرار باستالم البالغ 1- 4-8

 .اقتراح كيفية التعامل مع هذه المسألة 2- 4-8

  .إعطاء تقدير عن الوقت الذي سوف يستغرقه تقديم رد نهائي 3- 4-8

 تحديد ما إذا تم إجراء أي تحقيقات أولية، و  4- 4-8

تحقيقات إضافية، وكذلك تحديد السبب في فيما إذا كان سيتم إجراء تحديد  5- 4-8
  .حالة عدم إجرائها

د على محجم االتصال بين األشخاص المتورطين في القضية واألشخاص المبلغين عنها يعت 4-9
وكذا وضوح المعلومات  ،ينطوي عليهاطبيعة المسائل التي أثيرت، والصعوبات المحتملة التي 

 .أية معلومات إضافية من المبلّغ – الحاجةعند  –المقدمة، كما ويطلب 

 ال الذين المديرين من أي قبل من المبلّغ دعم يتم أن يمكن اجتماع، ألي اإلعداد يتم عندما 4-10
  .المعنية بالقضية تتعلق التي العمل منطقة في يعملون

 المبلّغ لها يتعرض قد مضايقات أية لتحجيم خطوات لصناعة األسمنتشركة قطر الوطنية  تتخذ 4-11
 الجنائية الدعوى في بشهادته اإلدالء المبلّغ من امطلوب كان إذا المثال، سبيل على إبالغه، نتيجة

  .اإلجراء بشأن المشورة تقدم سوف القانونية اإلدارة فإن التأديبية أو

 المسألة تناول تم أنه من التأكد إلى المبلغين حاجة األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة  تتفهم 4-12
 بشأن تحديثات/معلومات المبلغ يتلق قانونية، لقيود اوإذعانً وبالتالي، .مناسب بشكل البالغ محل
  .تحقيق أي نتائج

  لإلبالغ قنوات إنشاء .5

 ويمكن لإلبالغ، مختلفة اتصاالت خطوط بإنشاء شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  تقوم   5-1
  :على هذه االتصال خطوط تشتمل أن

 .ساخن هاتفي خط إنشاء 1- 5-1

 .للموظفين إلكتروني بريد عنوان عن الكشف 2- 5-1
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  .للبريد صندوق وضع 3- 5-1

 بشأن الموظفين قبل من الستخدامها إبالغ نموذج – 6 الملحق في كعينة نموذج تضمين تم 5-2
  .المخالفات عن اإلبالغ

 



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

  17سياسة حوكمة الشركات رقم :       كود السياسة
   200/   ...../  .....:       تاريخ النفاذ

  200/   ...../  .....:       تاريخ التعديل
  ............السيدة / السيد :       مسؤول الموارد

  :       اسم السياسة

   عالقات المساهمين  - 17سياسة حوكمة الشركات رقم 

 
 

 :الغرض

التي تعزز  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تحديد إرشادات ومعايير فيالغرض من هذه السياسة يتمثل 
  .ومساهميها شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت العالقات الجيدة من خالل االتصاالت الفعالة بين

 :النطاق

شركة قطر الوطنية يتم تحديدها من ( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت فيإدارة التسويق تطبق هذه السياسة على 
  .واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة) لصناعة األسمنت

 :المحتويات

  العامة السياسة بيانات -1

شركة مشاركة  على عهميتشج بهدف المساهمين مع بناءةال عالقاتال تعزيز اإلدارة مجلس يتبنى 1-1
  .قطر الوطنية لصناعة األسمنت

 التواصليتم  حيث عنها والكشف المعلومات إدارة مجال في بالشركة التسويق إدارة تخصصت 1-2
 .ككل والمجتمع المساهم/المستثمر مع
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 من وغيرها الصحف مع قوية شراكة على والحفاظ بتطوير بالشركة التسويق إدارة قومت 1-3
 زمني أساس على نشرها يتم بالمستثمر المتعلقة المعلومات كافة أن من والتأكد اإلعالم لوسائ

  .االستثمار مجتمع مع التعامل في الشفافية لتعزيز

 .بها المعمول اللوائح/القوانين مع يتماشى بما األخبار هذه جميع نشر يتم 1- 1-3

 والمهام واألحداث الدراسية والحلقات المؤتمرات، توجيه/بإدارة بالشركة التسويق إدارة قومت 1-4
  .للمساهمين شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  تنظمها التي األخرى

 بورصة تقدمها التي المساهمين من محدثة قائمة على بالحفاظ بالشركة التسويق إدارة قومت 1-5
 .170 المادة قطر؛ لبورصة الداخلية للوائح وفقا قطر

 المناسبات لحضور للمساهمين المناسب الوقت في دعوات بتنسيق بالشركة التسويق إدارة قومت 1-6
  .عام بشكل األنشطة هذه إنجاح في والمساعدة والمؤتمرات

 

  بالمساهمين االتصال -2

 أمام المسؤولية كامل تحمل شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت إدارة مجلس على يجب 2-1
  .ونتائجها الشركة أداء بخصوص الشركة مساهمي

  .اإلهمال أو المخالفات حاالت من أي عن المساهمين أمام المسؤولية اإلدارة مجلس يتحمل 2-2

 وعلى اإلعالم وسائل ونشرات الصحفية اإلصدارات طريق عن بالمساهمين االتصال يتم 2-3
 هذا ويشمل اإلنترنت، شبكة على شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتل الرسمي الموقع

  :ما يلي االتصال

 . واألعمال الشركة تطورات 1- 2-3

 . المالية النتائج 2- 2-3

 . السنوية التقارير 3- 2-3

 . للشركة المنظمة بالقواعد الخاصة البيانات 4- 2-3

 . االجتماعية المسؤولية تحديثات 5- 2-3

 إحصائية وبيانات شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتبـ الخاصة السوق بيانات 6- 2-3
  و أخرى،

 .قطر ببورصة الخاصة التجارية المعلومات 7- 2-3
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 من 48 للمادة وفقًا قطر بورصة إلى اإلعالمية النشرات جميع من نسخة تسليم إلى باإلضافة 2-4
 المادة متطلبات تنفيذ ضمان بالشركة التسويق إدارة على ويجب قطر، لبورصة الداخلي القانون

 .48رقم 

 ذلك يلزم عندما الصحفية اإلصدارات في اإلفصاح أو بالتبرئة القيام يتم 1- 2-4
 .المختصة القانونية السلطة بواسطة

 الحوار مع المساهمين  -3

 مجلس يتحمل. لألهداف المتبادل التفاهم من أساس على المستثمرين مع الحوار يتم أن ينبغي 3-1
 .المساهمين مع فعال حوار إجراء ضمان مسؤولية ككل اإلدارة

 من كاف قدر على الحفاظ) اآلخرين اإلدارة مجلس وأعضاء( اإلدارة مجلس رئيس على يجب 3-2
 العالقة ذات األخرى والموضوعات اهتماماتهم على للتعرف المساهمين كبار مع االتصال
  .بهم الخاصة

 اإلدارة مجلس إلى المساهمين آراء وصول متابعة اإلدارة مجلس رئيس على ينبغي 1- 3-2
 .بالكامل

 مع وإستراتيجيتها للشركة الحاكمة القواعد اإلدارة مجلس رئيس يناقش أن ينبغي 2- 3-2
 لحضور التنفيذيين غير للمديرين الفرصة تتاح أن ويجب ،المساهمين كبار

 طلب حال في االجتماعات حضور منهم ويتوقع المساهمين كبار مع االجتماعات
  .ذلك المساهمين كبار

 مجلس أعضاء أن لضمان اُتخذت التي الخطوات السنوي التقرير في اإلدارة مجلس يقر 3-3
 كبار نظر بوجهات دراية على الخصوص، وجه على التنفيذيين، غير والمديرين اإلدارة

 المباشر االتصال بيانات مثل شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت بخصوص المساهمين
  .المساهمين آراء واستبيانات

 وأعضاء الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس لجان أعضاء لجميع اإلدارة مجلس رئيس يعد 3-4
 . السنوي العامة الجمعية اجتماع في األسئلة على للرد اإلدارة مجلس
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  العامة الجمعية اجتماعات -4

 للجمعية البريد إخطار في السنوي العامة الجمعية اجتماع أعمال جدول يرفق أن يجب 4-1
  .العامة

 المساهمين من محدثة قائمة على دوري بشكل الحصول بالشركة التسويق إدارة تولىت 4-2
 وجدول العامة الجمعية خطابات إلعداد دوري بشكلاإلدارة  تنسقكما  صلة، ذات وعناوين
  .المجلس سر أمين مع األعمال

 خالل السنوي العامة الجمعية اجتماع لحضور الدعوةتوجيه  بالشركة التسويق إدارة على 4-3
  .المالية السنة نهاية بعد األولى الستة األشهر

 االجتماع انعقاد ومكان وزمان األعمال، جدول عن تقرير تقديم بالشركة التسويق إدارة على 4-4
 قطر، بورصة( االجتماع من أسبوعين قبل قطر لبورصة العامة للجمعية العادي غير/العادي
  ).2 الفقرة ،48 المادة

 العامة للجمعية السنوي االجتماع حضور دعوات توزيع ترتيب بالشركة التسويق إدارة على 4-5
 المسجل البريد طريق عن األعمال جدول  مع الدعوة ترسل أن على المساهمين، جميع على
 عربيتين يوميتين صحيفتين في ذلك ينشر وأن األقل، على يوما 15 بـ االجتماع انعقاد قبل
 العامة الجمعية اجتماع قبل والتجارة األعمال ووزارة المالية وزارة إلى كذلك ترسل وأن

 ).قطر في التجارية الشركات قانون من 120 المادة( يوما 15 عن يقل ال بما العادية

 قريرالت إعداد ضمان واإلدارية، المالية اإلدارة مع وبالتنسيق بالشركة، التسويق إدارة على 4-6
 السنوي التقرير ويتضمن. العامة الجمعية الجتماع المالية القوائم وإدراج حينه في السنوي

 : اإلدارة بمجلس يتعلق فيما يلي ما

 القراراتطبيعة  عن المستوى رفيع بيان ذلك في بما المجلس، عمل كيفية بيان 1- 4-6
 . اإلدارة إلى توكل أن ينبغي والتي المجلس قبل من اتخاذها يتعين التي

  و العام، والمدير اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس رئيس عن مالمح 2- 4-6

 لتلك المجلس أعضاء وحضور المجلس ولجان اإلدارة مجلس اجتماعات عدد 3- 4-6
  .االجتماعات

 العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفاعلة المشاركة فرصة المساهمين منح ينبغي 4-7
 اجتماعات تحكم التي التصويت، إجراءات ذلك في بما بالقواعد، إعالمهم يتم وان

  :العامة المساهمين
ومكان وجدول  بزمانينبغي إحاطة المساهمين بالمعلومات الكافية والمتعلقة  1- 4-7

كافة المعلومات األخرى الالزمة ، باإلضافة إلى اجتماع الجمعية العامةأعمال 
 .تناولها في االجتماع وفي الوقت المناسب بشأن كافة الموضوعات التي سوف يتم
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 ذلك في بما اإلدارة، مجلس على األسئلة طرح فرصة المساهمين منح ينبغي 2- 4-7
 والبنود الخارجي، السنوي بالتدقيق المتعلقة األسئلة) الحصر المثال ال سبيل على(

 بما القرارات، واقتراح العامة، الجمعية اجتماع أعمال جدول على المدرجة
 . المنطقية للقيود يخضع

 ترشيح مثل الشركة، لسياسة الرئيسية القرارات في للمساهمين فاعلة مشاركة 3- 4-7
 تقديم طريق عن المشاركة تلك تيسير ينبغي كما. اإلدارة مجلس أعضاء وانتخاب

 .المساهمين إلى المقترحين المجلس ألعضاء الذاتية السير

 بأعضاء الخاصة األجور سياسة بشأن آرائهم إبداء المساهمين على وينبغي 4- 4-7
) وجد إن( المكافآت برنامج ومكونات التنفيذيين، المسؤولين وكبار اإلدارة مجلس

 و المساهمين، لموافقة تخضع أن وينبغي اإلدارة مجلس وأعضاء للموظفين

 صواتالا وتكون وكيل، طريق عن أو اشخصي التصويت المساهمين على ينبغي  5- 4-7
  .باإلنابة أو اشخصي التصويت تم سواء األثر في متساوية

  للمساهمين المنصفة المعاملة -5

  .بإنصاف المساهمين جميع معاملة يجب 5-1

 من المساهمين جميع يتمكن وأن الحقوق نفس األسهم جميع تحمل أن وينبغي 1- 5-1
 قبل األسهم وفئات سالسل بكافة الملحقة الحقوق حول معلومات على الحصول
  .الشراء

  مصلحة في أو بواسطة تتم تعسفية إجراءات من المساهمين أقلية حماية يجب 2- 5-1
 وسيلة لهم يكون أن وينبغي مباشر، غير أو مباشر بشكل إما المساهمين كبار
  .للتعويض فعالة

 شروط المساهمين لجميع( االقتضاء عند المساهمين لصغار المثل حقوق تطبق 3- 5-1
 )العروض في للمشاركة متكافئة

 كبرى صفقات على الموافقة فيها تمت حاالت في األقلية المساهمين حقوق حماية 4- 5-1
 االجتماع محضر في اعتراض ليتسج عبر ضدها األقلية تلك صوتت بينما

  .ونشره

 بالمعاملة للمساهمين العامة االجتماعات وإجراءات عمليات تسمح أن ينبغي 5- 5-1
 اإلدالء عملية تكلف أو اإلجراءات تقييد ينبغي وال المساهمين لجميع المنصفة

  .باألصوات
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  للمساهمين الراجعة التغذية -6

 وتضمن الرواد المؤسسيين المساهمين على تتعرف أن بالشركة التسويق إدارة على 6-1
  .اإلدارة مع منتظم اتصال على حصولهم

 حصول تضمن أن شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت سياسة ضمن ويندرج 6-2
  .مناسبة إعالمية وسائل خالل من ألعمالها جيد فهم على مساهميها/مستثمريها

 االجتماع في المساهمين قبل من الراجعة التغذية استالم ضمان بالشركة التسويق إدارة على 6-3
  .والمستثمرين المساهمين بين اللقاءات من وغيرها والمؤتمرات العام

 وكتابة وحفظها شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت أداء عن الراجعة التغذية تجميع يتم 6-4
  .دوري بشكل اإلدارة مجلس إلى عنها تقارير

 الحصول أجل من المساهمين اقتراحات اأيض اإلدارة لمجلس المقدم التقرير يتضمن أن يجب 6-5
  .مناسبة استجابة على

 

  معلومات على والحصول المساهمين استفسارات -7

 في المستمر التحديث لضمان المعلومات تكنولوجيا قسم مع بالشركة التسويق إدارة تتعاون  7-1
 معلومات أحدث ليعكس اإلنترنت شبكة على شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  موقع

 التقارير ،العالقة ذات الصحفية اإلصدارت جميع ذلك في بما المستثمرين؛ مع العالقة
 وتصريحات الشركة حوكمة بسياسة تتعلق جوانب اإلدارة، بمجلس تتعلق جوانب المالية،
  .االقتضاء حسب أخرى

 اتصال خط وجود من تتأكد أن بالشركة التسويق إدارة على ينبغي ذلك إلى باإلضافة 7-2
 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتلـ اإللكتروني الموقع يتضمن والذي( مباشر

في  أو استفسارات لهم الذين المساهمين جميع مع) االقتضاء عند الصحفية واإلصدارات
  .المعلومات من مزيد إلى حاجه

 إذ للجميـع،  متـوفرة  المسـتثمرين /للمسـاهمين  المقدمـة  المعلومات كافة تكون أن يجب
 علـى  مسـاهم  تفضـيل  أو سـرية  معلومـات  أية بوجود يسمح ال ،صارمة وكسياسة أنه

  .الشأن هذا في آخر

 أخرى وسيلة أية أو اإللكتروني البريد أو الهاتف عبر الواردة االستفسارات جميع في 7-3
 مسؤولية بالشركة التسويق إدارة وتتولى للجميع، متاحة معلومات تناول يجب ،لالتصال
  .المساهمين من الراجعة التغذية وتلقي المعلومات توفير على المساعدة

 المعنويـة  بـالقيم  تتعلـق  بمعلومـات  المسـاهمين  تزويد بالشركة التسويق إلدارة يسمح 7-4
 المشـتركة  االجتماعيـة  المسـؤولية  ،الشـرف  ميثـاق  الشـركة،  حوكمـة  سياسات مثل

  .البيئية والمعايير
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 إلى الوصول حق المساهمين 23 المادة تمنح المالية لألسواق قطر هيئة لقانون اوفقً 7-5
 :المذكور القانون تعليمات في المقررة ،التالية المعلومات

 ،المساهمين سجالت من نسخ 1- 7-6

   ،اإلدارة مجلس أعضاء سجل 2- 7-6

  ،الداخلية الشركة وقوانين األساسي النظام 3- 7-6

  و اإلدارة، مجلس لعضوية المرشحين عن معلومات 4- 7-6

 .المالية لألسواق قطر هيئة تقرره قد آخر مستند أي 5- 7-6

 معرفة إلى تؤدي قد التي العقود من انسخً شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تقدم ال 7-6
 طبيعتها في سرية العقود هذه أن حيث ،23 المادة على بناء مسؤوليات أو األصول
شركة قطر الوطنية لصناعة  تكشف ذلك، وبرغم .بحالة حالة أساس على توفيرها ويصعب
 النتائج من كجزء) القروض ذلك في بما( ومسؤولياتها الشركة أصول جميع عن األسمنت

  .الحسابات مراقب بواسطة اعتمادها تم التي المالية
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  قطر بورصة مع التنسيق -8

  .قطر بورصة مع إيجابية عالقة على المحافظة بالشركة التسويق إدارة على   8-1

 التسويق إدارة على فإنه الصحفية اإلصدارات بشأن إيضاحات ألية قطر بورصة طلب حال في 8-2
  .المناسب الوقت في المطلوبة المعلومات تقديم بالشركة

شـركة قطـر     سـهم  سـعر  علـى  تـؤثر  قـد  معلومات أية عن قطر لبورصة اإلفصاح ينبغي 8-3
 عـن  اإلفصـاح  أو تسـريب  حالـة  وفـي  ،العـام  اإلصـدار  قبـل  لصناعة األسـمنت الوطنية 
 تقـديم  بالشـركة  التسـويق  إدارة علـى  ،قطـر  بورصـة  موافقة بدون اإلعالم لوسائل معلومات
 .الخصوص هذاب قطر لبورصة فوري إيضاح

 المسؤولين األشخاص/والشخص المعلومات تلك عن اإلفصاح كيفية عن تحقيق إجراء ويجب كما 8-4
  .المستقب ذلك حدوث لمنع

 

 األرباح توزيعات -9

 توزيع ويتوقف. سنة كل األرباح توزيع في جاهدة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تسعى 9-1
 التوسع وفرص النقدية والتدفقات التمويل واحتياجات الربحية، فيها بما مختلفة عوامل على األرباح

 الجمعية اجتماع على اإلدارة مجلس ويقترح ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت حددتها التي
 .االقتراح ذلك أسباب ويعرض عام كل األرباح توزيع السنوي العامة

 في ويجوز. القانوني االحتياطي لحساب اسنوي عام كل األرباح صافي من% 10 اقتطاع يتم 9-2
  المدفوع، المال رأس من٪ 50 نسبة بلوغ بمجرد االقتطاع هذا إيقاف العامة الجمعية اجتماع

 االحتياطي توزيع يجوز وال ،المذكورة النسبة عن القانوني االحتياطي قل إذا االقتطاع ويستأنف
 كأرباح المال رأس نصف على تزيد التي الفائضة المبالغ توزيع ويجوز المساهمين، على القانوني

  .النسبة هذه بتوزيع الشركة أرباح فيها تسمح ال التي السنوات في وذلك% 5 إلى تصل للمساهمين

 االحتياطية والمبالغ الدين استهالك خصم بعد الربح صافي من األقل على٪ 10 نسبة تبقى 9-3
  .للمدير كمكافأة السابقة، للفقرة اوفقً الموزعة واألرباح

 الخصوم أو االلتزامات أو للموظفين العامة الجمعية تحددها التي األرباح من جزء تخصيص يتم 9-4
  .العمل قانون في عليه منصوص هو كما األخرى

  .العامة الجمعية موافقة بموجب اأيض احتياطي حساب إنشاء يمكن 9-5

 من اقتراح على بناء ترحيلها، أو إضافية كأرباح المساهمين على األرباح من تبقى ما توزيع يتم 9-6
  .دين استهالك أو عادي غير احتياطي إلنشاء تخصيصها أو التالية السنة إلى اإلدارة، مجلس
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  18 رقم الشركات حوكمة سياسة:       السياسة كود
   200: ..... / ..... /        النفاذ تاريخ
  200: ..... / ..... /        التعديل تاريخ

  ............ السيدة/  السيد:       الموارد مسؤول
  :       السياسة اسم

   الداخل من التداول  - 18 رقم الشركات حوكمة سياسة

 
 

 : الغرض

شركة قطر الوطنية لصناعة تحديد خطوط عريضة إلرشادات وسياسات تتعلق بأنشطة التداول من الداخل، حيث أن 
سياسة حوكمة الشركات  ،هذه السياسة هي امتداد لـ سياسة السرية فإن لذا ،شركة مدرجة في بورصة قطر األسمنت

  .13رقم 

  : النطاق

اطالع حق هم لوأعضاء مجلس اإلدارة الذين ) من الدرجة األولى(تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين وأقاربهم 
  .السريةعلى معلومات الشركة 

 : المحتويات

 التداول من الداخل  موضوعات -1

مالك مستفيد  أو أو عضو مجلس إدارة أو موظف مسؤول" المتعامل الداخلي"ربما يكون  1-1
اطلع على معلومات خاصة بالشركة هي و شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت في أسهم

  .في األساس سرية بالنسبة للعامة

عنها فصاح على معلومات لم يتم اإلمن وقت آلخر لموظفين من الممكن أن يحصل ا 1-2
 .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت أعمالبخصوص المستثمرين عموم للمساهمين و
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شركة قطر الوطنية لصناعة  عنها بخصوص أعمالفصاح لم يتم االالمعلومات التي  1-3
مالية أو المعلومات من الممكن أن يقع ضمنها الو" داخلية"أنها معلومات بتعرف  األسمنت

قرارات تسعير أو غيرها من المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر  مبادرات تشغيلية أو
 .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتسهم 

اول األسهم على أساس معلومات داخلية بغض النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة، يعد تد 1-4
  .انتهاكا خطيرا لمعايير الشركة األخالقية وسياساتها

شركة قطر الوطنية لصناعة ومات داخلية عن لال يجوز للموظف الذي يحصل على مع 1-5
المتاجرة في أسهم الشركة من اللحظة التي يحصل فيها على المعلومة حتى بعد  األسمنت

  .من الكشف العلني عن المعلومات الثانيلليوم  التداولغالق ا

يجب على الموظف عدم مساعدة أي شخص آخر في التجارة في  ،باإلضافة إلى ذلك 1-6
  .عن معلومات داخلية من خالل اإلفصاحاألسهم 

الذين يمكنهم  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت العاملين فييوصى بشده جميع  1-7
سنوية الأو معلومات بشأن القوائم المالية ربع /الوصول إلى القوائم المالية الداخلية و

 30في األوراق المالية للشركة خالل متاجرة المتوقعة والتي لم يتم اإلعالن عنها، عدم ال
وتنتهي في نهاية العمل في يوم التداول الثاني بعد سنة مالية سابقة لنهاية أي ربع  ايوم

  .السنة الماليةالعلني عن النتائج المالية لربع  اإلفصاح

 يحظر على جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من التداول في األوراق المالية 1-8

دارة مناقشة من تاريخ طلب اجتماع مجلس اإل شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتلـ
بورصة قطر الالئحة الداخلية المادة (القوائم المالية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

173(.  

بكل حزم، حتى في الحاالت التي تبدو فيها المعامالت المالية داول الداخلي تطبق قواعد الت 1-9
  .صغيرة

 

 األنشطة المحظورة -2

وهي عبارة عن المتاجرة بمعلومات الشركة  –شخاص من خارج الشركة تقديم معلومات أل 2-1
 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتمع شخص خارجي انتهاكا للسياسات المعمول بها في 
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، إذا كان عليه واجب ائتمان أو عالقة ثقة أخرى بعدم الخاصة بهاوالمعايير األخالقية 
  .استخدام تلك المعلومات

عندما بالمعلومات المتاجرة  اتحظر أيض –عة استخدام معلومات داخلية بهدف تحقيق منف 2-2
الخاصة أو ته لمصلحالمعلومات ") اختالس("الشخص معلومات من خالل عالقة سرية  ىيتلق

 .لإلفصاح عنها لآلخرين

ذوي األشخاص "أو غيرها من  وشركات الوساطةرقابة على األشخاص؛ الشركات ال 2-3
ول من الداخل قد تشمله المسؤولية ويشرفون على أي شخص ينتهك قواعد التدا" الرقابة
إذا كان على علم أو تجاهل بعدم اكتراث حقيقة أن " ذو الرقابةالشخص "ويمكن معاقبة  اأيض

الشخص الذي تحت سيطرته كان من المحتمل أن يدخل في تعامالت من هذا النوع ولم 
  .يتخذ إجراءات لمنع ذلك

على  الموافقة على االستثمار للمطلعين والمسؤولينيحظر على أعضاء مجلس اإلدارة  2-4
كما ال  .الذين قد يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من قرار منح الخدمةو المعلومات

 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت يجوز لألقارب من الدرجة األولى التجارة في أسهم

معلومات داخليةاستخدام على  بناء.  

 

 تعامالت الحساب الشخصي  -3

في قطاعات االستثمار (بعض الموظفين  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تقيد قد 3-1
شركة قطر من التداول في أسهم الشركة أو في األسهم المملوكة لـ) لخإ ...والتمويل

بهدف منع الموظفين من استخدام معلومات الشركة لتحقيق  الوطنية لصناعة األسمنت
بواسطة إدارة هذه السياسة المشمولين في قائمة الموظفين يتم تحديد  .مكاسب شخصية

  .ويوافق عليها المدير العاماالمتثال والمخاطر 

  :اآلتيب ودون إبداء أي سبب ،في أي وقت شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تقوم  قد 3-2

  .الممنوحة للموظفين لموظف معينتعامالت التقييد  1- 3-1

 فرض شروط خاصة أو قيود على تعامالت الموظفين أو  2- 3-1

  .هارفض إعطاء اإلذن لتعامالت موظفين عند طلب 3- 3-1
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ضوابط على معامالت الحساب  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت وبشكل عام، تضع 3-3
أنشطة )/ للتداول العامقابلة االستثمارات ال(الشخصي للموظفين العاملين في االستثمارات 

  .طفق الخزانة

  .يطلب من هؤالء الموظفين فتح حسابات مع وسيط معتمد 3-4

أن تشتمل شروط العقد مع  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت باإلضافة إلى ذلك، تضمن 3-5
 .الموظفين المعنيين هذه القيود فيما يتعلق بالتعامالت على الحساب الشخصي

بالقيود المفروضة على ) كتابةً(بإبالغ الموظفين  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تقوم 3-6
معامالت الحساب الشخصي، وأية موافقة عامة على تنفيذ معامالت على الحساب 

  .الشخصي

والتي يمكن  العالقةبقائمة االستثمارات ذات  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتحتفظ  3-7
وموظفيها،  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت معلومات داخلية عن على أن تحتوي

  .والتأكد من أن الموظفين ذوي العالقة فقط هم الذين يستطيعون الوصول إلى تلك القائمة

 :ال يجوز للعاملين إجراء معامالت حساب شخصي بالنسبة لالستثمارات في قائمة الحظر إال 3-8

 عمالبأ أن تكون المعاملة ألغراض تحقيق القيمة النقدية للعقد أو مركز ال عالقة له 1- 3-8

 و  ،قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركة 

  .المعاملةبخصوص  اصريح اخطي اأن تقدم الشركة إذنً 2- 3-8

 

 اإلفصاح بواسطة مجلس اإلدارة -4

شركة قطر الوطنية لمتطلبات الشفافية، تكون جميع أمالك أعضاء مجلس إدارة  اوفقً 4-1
على الموقع للجمهور عروفة م) تنفيذيين ومستقلين وغير تنفيذيين(كافة  لصناعة األسمنت

عنها على شبكة فصاح تغييرات في ملكياتهم يتم اإل ةاإللكتروني للشركة، وكذلك أي
  .االنترنت

شركة قطر الوطنية من قبل  احدد الحقًت( إدارة االمتثال والمخاطرقوم ت ،ولهذا الغرض 4-2
بالدخول على حسابات أعضاء مجلس اإلدارة المستخدمة في التجارة في  )لصناعة األسمنت

بالشركة عن أي  إدارة التسويقوإخطار  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتأسهم 
  .على الموقع االلكتروني للشركة لنشرهاتغييرات في الملكية 
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 اإلجراءات التأديبية  -5

الجزائيـة الداخليـة إذا قـاموا بالتـداول     للمالحقـة  ون الداخلييجوز أن يخضع المطلعون  5-1
بعـد اطالعهـم علـى     شركة قطـر الوطنيـة لصـناعة األسـمنت     أسهم) شراء أو بيع(

ـ  وذلـك  عنها للجمهـور فصاح معلومات بشأن الشركة ولم يتم اإل مـن   172للمـادة   اوفقً
  .الالئحة الداخلية لبورصة قطر

لتي ترفعها بورصة قطر ضد المتعاملين المقاضاة الجنائية باإلضافة إلى الدعوى الجنائية ا 5-2
ما تؤدي إلى إنهاء عمل الموظف المخالف امن الداخل يمكن وغالب.  
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  19 رقم الشركات حوكمة سياسة:       السياسة كود
   200: ..... / ..... /        النفاذ تاريخ
  200: ..... / ..... /        التعديل تاريخ

  ............ السيدة/  السيد:       الموارد مسؤول
  :       السياسة اسم

  مسؤولية االجتماعية للشركة ال  - 19 رقم الشركات حوكمة سياسة

 
 

 : الغرض

التي  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتالخاصة بتحديد اإلرشادات والمعايير  فيالغرض من هذه السياسة يتمثل 
  .تعزز المسؤولية االجتماعية للشركة

 : النطاق

  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت في السياسة على جميع الموظفين والمدراء تنطبق هذه

  : المحتويات

 المسؤولية االجتماعية للشركة -1

 وه) 'المسؤولية االجتماعية للشركة'بـ  ايشار إليها الحقً(المسؤولية االجتماعية للشركة  5-1
االعتبار مصالح المجتمع في  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت مفهوم تأخذ من خالله

من خالل تحمل المسؤولية عن تأثير أنشطتها على العمالء والموردين والموظفين 
  .عن البيئة الوالمساهمين والمجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرين، فض

هذا المعنى، ينظر إلى المسؤولية االجتماعية للشركة كمجموعة شاملة من ب 1- 5-1
السياسات والممارسات والبرامج التي يتم دمجها في العمليات التجارية، وسالسل 
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التي تشمل المساءلة  شركةالتوريد وعمليات صنع القرار في جميع أقسام ال
  .تأثيرات المستقبليةوالمسؤولية عن اإلجراءات الحالية والماضية، وكذلك ال

في أوسع معانيها المسائل المتعلقة بأخالقيات األعمال  المسؤولية االجتماعية للشركة تتضمن 5-2
السوق وأماكن  ،حقوق اإلنسان ،التجارية، االستثمار المجتمعي، البيئة، السياسة الحاكمة

  .العمل

 جتمع الذي تعمل فيههي أداة أساسية في التواصل مع الم المسؤولية االجتماعية للشركة 5-3
 .وتبني اسمها شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت

شركة قطر الوطنية لصناعة  المسؤولية االجتماعية للشركة هي جانب مهم من جهود 5-4
  .المستمرة لبناء ثقة عالمية في عالمتها التجارية األسمنت

من االستفادة من المسؤولية االجتماعية للشركة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتهدف  5-5
 :اآلتيتحقيق ل

للمسؤولية االجتماعية للشركة توافقة الم يمكن أن تعمل االستراتيجية: بناء السمعة 1- 5-5
شركة قطر الوطنية لصناعة  الرأي العام ورأي أصحاب المصلحة فيعلى كسب 

 .األسمنت

لمسؤولية تهدف إلى تحقيق ا التي االستراتيجية: تحسين ارتباط الموظف بالشركة 2- 5-5
ووالئهم وبالتالي استبقاء  االجتماعية للشركة يمكنها زيادة مشاركة الموظفين

  .الموظف

المترابطة للمسؤولية  يمكن أن تبرز االستراتيجية: زيادة الحصة في السوق 3- 5-5
  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  االجتماعية للشركة جاذبية التعامل مع

شركة الموجهة للمسؤولية االجتماعية للشركة تعطي  االستراتيجية: واردفعالية الم 4- 5-5
ال إمكانية استخدام موارد محدودة على نحو فع قطر الوطنية لصناعة األسمنت

  .لتحقيق األعمال المستهدفة واحتياجات المجتمع

  .موارد خاصة لمصلحة عامة، وجود رغبة حقيقية لمشاركة مجتمعية ذات مغزى 5- 5-5

وضع معايير وإرشادات للمسؤولية  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  علىينبغي  5-6
أو التبرعات والدعم االجتماعي والثقافي والطبي /االجتماعية للشركة والتي تشمل الرعاية و

االستباقية للمسؤولية  االستراتيجيةوالتعليمي والبيئي والرياضي واألحداث األخرى وتنمية 
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شركة قطر الوطنية لصناعة  ي ينبغي أن نؤكد من جديد موقفاالجتماعية للشركة الت
  .في المجتمع وأهميتها في تطوير اقتصاد دولة قطر األسمنت

واضحة للمسؤولية  ستراتيجيةاصياغة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ينبغي على 5-7
تنفيذ  االجتماعية للشركة بما يتماشى مع مكانة عالمتها التجارية الحالية وينبغي كذلك

 : تيةالمسؤولية االجتماعية للشركة من خالل القنوات اآل ستراتيجيةا

  .الرعاية 1- 5-7

 إقامة األحداث 2- 5-7

 و  ،الشراكة مع المنظمات الخيرية 3- 5-7

  .امالتبرعات ألسباب اجتماعية جديرة باالهتم 4- 5-7

وينبغي تخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية االجتماعية للشركة من قبل مجلس اإلدارة كجزء  5-8
  .من تخطيط األعمال السنوي ودورة الميزانية
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  خطاب تعيين عضو مجلس إدارة: 1الملحق 

 خطاب تعيين عضو مجلس إدارة

200X [] 

  ]اسم العضو[

  ]العنوان[

 ]العنوان[

  ]اسم العضو[عزيزي 

  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  تعيين في مجلس إدارةال

للجمعية العامةتعيينكم كعضو في مجلس إدارتها في االجتماع السنوي  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت يسر، 
 .200_ /__/__بتاريخ  ________________ وظيفةب

  .وتحدد هذه الرسالة المدد األساسية لتعيينكم

 مدة التعيين 

  .سنوات قابلة للتجديد 3في المجلس لمدة مدة التعيين األولى 

كعضو في مجلس استمراريتكم السنوي لتجديد  الجمعية العامةيجب الموافقة على إعادة انتخابكم من قبل اجتماع 
  .وذلك بمجرد انتهاء المدة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  إدارة

 تكوين المجلس 

أعضاء من بينهم رئيس  8يتألف مجلس اإلدارة من  ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتلاسي للنظام األس اطبقً
  .ونائب رئيس مجلس اإلدارة
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ا اجتماعات ويعقد المجلس أحيانً .عن اجتماع واحد كل شهرينبما ال يقل ، مرات على األقل سنويا 6يعقد المجلس 
تعقد االجتماعات في الدوحة أو  .االهتمام الفوري من المجلس قتضييمعين تناول موضوع إضافية، وعادة ما تكون ل

  .في موقع بديل في دولة قطر شريطة تواجد أو تمثيل جميع أعضاء المجلس في االجتماع

ويجتمع المجلس في المقر الرئيسي للشركة ويمكن عقد اجتماعات المجلس خارج المقر الرئيسي شريطة تواجد أو 
  .وتعقد االجتماعات في دولة قطر اإلدارة في االجتماع،تمثيل جميع أعضاء مجلس 

مجلس موضوعات لمناقشة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت الملزم لعضو مجلس إدارة اإلجماليويكون الوقت 
  .الحتياجات الشركة اويمكن أن يختلف عن ذلك تبع ،ايوم في السنة تقريب__ اإلدارة أو األمور المتعلقة به هو 

 
 

 المجلس  اتومسؤولي مهام

 ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت مجلس إدارة" اختصاصات"ومسؤوليات مجلس اإلدارة محددة في  إن مهام
 لمهامومرفق نسخة من الصالحيات واالختصاصات لمراجعتها من قبلكم والتوقيع عليها، بما يدل على تفهمكم 

  .من قبلكم إتباعهاومسؤوليات المجلس وكذا متطلبات السلوك األخالقي الواجب 

 مجلس اإلدارة التزامات أعضاء 

 : كاآلتيويتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم 

  .حرص واالهتمام الالزمين لمصلحة الشركةالتقديم  •

  .الوطنية لصناعة األسمنتشركة قطر   مصلحةألجل التصرف بإخالص  •

شركة قطر الوطنية لصناعة  االستقاللية عند ممارسة الصالحيات وتجنب الصراعات بين الواجب نحو •
 و  ،والمصالح الشخصية األسمنت

  .سياسة حوكمة الشركات المعمول بها في الشركةمراعاة معايير  •

 وحضورها فيما عدا الظروف االستثنائية تحضير لجميع االجتماعاتلمتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة المن ا
  .مجلس اإلدارة وبموافقة رئيس
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 لجان مجلس اإلدارة

ثالث لجان دائمة لمجلس اإلدارة ايوجد حالي : 

  لجنة التدقيق •

 و  ،لجنة المكافآت •

  .لجنة الترشيحات والحوكمة •

المجلس، ومع ذلك فقد يكون أحيانا من كل لجنة من لجان " واختصاصاتصالحيات "لما ورد في  اتجتمع اللجنة وفقً
  .الضروري طلب اجتماعات إضافية للجنة

 ،200_/__/__ابتداء من عملكم كعضو مجلس إدارة بتاريخ _________  لجان /يتم تعيينكم كعضو في لجنة
  .سنوات قابلة للتجديد 3وتكون مدة كل تعيين  .ويجري مراجعة تكوين اللجان بشكل دوري

 المكافآت

 تهاتوصيتقدم اللجنة و شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت من قبل لجنة المكافآت في امراجعة المكافآت سنويتتم 
   .بمكافأة كل عضو فيما يتعلق لمجلس اإلدارة

 : بناء على اآلتييتم تحديد مستويات المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

، وتتحدد على أساس الحضور الفعلي العضو الدور المنوط بهبالخاصة مسؤوليات الالوقت وبلتزام االتعكس المكافآت 
  .الجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة

  .االجتماع/ ريال قطري  ____: مكافأة عضو مجلس اإلدارة لكل اجتماع مجلس إدارة •

  .الجنة المكافآت سنوي تعتمدهاريال قطري،   ___: مكافأة إضافية لرئاسة مجلس اإلدارة •

  .الجنة المكافآت سنوي تعتمدهاريال قطري،   ___: مكافأة إضافية لنيابة رئاسة مجلس اإلدارة  •

 .الجنة المكافآت سنوي تعتمدهاريال قطري،   ___: مكافأة إضافية للعضو المنتدب •

 .االجتماع/ ريال قطري  ____: مكافأة عضوية لجنة التدقيق •

 .االجتماع/ ريال قطري  ____: لجنة الترشيحات والحوكمةمكافأة عضوية  •
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 .االجتماع/ ريال قطري  ____: مكافأة عضوية لجنة المكافآت •

  .االجتماع/ ريال قطري  ____: مكافأة عضوية لجنة مجلس اإلدارة •

  .ريال قطري____ يتلقى رؤساء اللجان مكافأة إضافية تقدر بـ  •

الجمعية اعتمدتها التي أوصت بها لجنة المكافآت و العالوات/يمكن دفع المكافأة اإلضافية على أساس خطط الحوافز
  .العامة

 المصروفات 

في سبيل القيام بواجباته كعضو دفعها من حر ماله يحق لعضو مجلس اإلدارة استعادة جميع النفقات المعقولة التي 
  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت مجلس إدارة 

 اإلفصاح عن المصالح 

 : أيام عمل 5األقسام التالية وإعادتها في غضون  تعبئةيرجى 

 :)الدرجة األولى(أفراد العائلة 

 االسم العالقة

  

  

  

  

  

  

  

في المئة من جيناته مع فرد آخر في  50درجة القرابة األولى هي أحد أفراد األسرة الذي يتشارك في  نحو : مالحظة
   .اآلباء واألبناء واألشقاء: من الدرجة األولى القرابة   األسرة، وتشمل

 



                                  
  
  

    دلیل سیاسات حوكمة الشركات لشركة قطر الوطنیة لصناعة األسمنت                                 
 

2010أكتوبر   

 : شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  في التحكم/ تفاصيل الملكية 

 نوع الملكية  الشخص / اسم الكيان  عدد األسهم

 ملكية مباشرة   

ملكية أفراد األسرة من الدرجة األولى   
ملكية غير مباشرة من خالل الشركات   

عليها عضو مجلس  التي يسيطر
 اإلدارة

أي وكالة ممنوحة للعضو من   
 المساهمين اآلخرين 

  :شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتذات صلة بـ ليستالتزامات أخرى 

يرجى الكشف عن تفاصيل الوظائف التي عملت بها، وملكيتك في شركات أخرى، وعضوية مجلس اإلدارة في 
 :خارجهاشركات أخرى سواء في دولة قطر أو 

 :العمل الخارجي

المسمى الوظيفي  ةيالوظيف المهامعن  موجز  صاحب العمل  االلتحاقتاريخ 
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  )أو أكثر من رأس المال% 10التي تمتلك فيها (: تفاصيل الملكية في شركات أخرى

 اسم الشركة عدد األسهم  نسبة الهيمنة/ النسبة المملوكة 

   

   

   

  :وظائف في مجالس إدارة أخرى

 اسم الشركة الوظيفة في المجلس  تاريخ التعيين في المجلس

   

   

   

   

؟ إذا كانت اإلجابة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت هل أي من أقاربك حتى الدرجة الرابعة له عالقة مهمة مع 
  الشركة؟يرجى توضيح عالقة قريبك بـ ،بنعم

  ☐ال    ☐نعم 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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؟ إذا كانت شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتهل ألي من شركاتك أو الشركات التي عملت لديها عالقة مهمة مع 
  .ة قطر الوطنية لصناعة األسمنتشركب يرجى توضيح عالقة الشركة  ،اإلجابة بنعم

  ☐ال    ☐نعم 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

؟ شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتهل لديك أي إفصاحات عن حصص أخرى من شأنها أن تكون ذات أهمية لـ
  .يرجى وصف مصالحك األخرى ،كذلك إذا كان األمر

   ☐ال  ☐نعم 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  .يرجى إرفاق سيرة ذاتية حديثة تفصل خبراتكم ومؤهالتكم وتعليمكم

 اإلطالع على المعلومات واالستشارة 

إلى معلومات وسجالت الشركة ) يخضع لسياسة تضارب المصالح(مقيد الدخول غير الحق ألعضاء مجلس اإلدارة 
  .من اإلدارةوالتشغيلية التفصيلية الخاصة وتلقي التقارير المالية 

  .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  يحق ألعضاء المجلس التشاور مع جميع المديرين والموظفين من

لمساعدتهم  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ألعضاء مجلس اإلدارة وعلى نفقة متاحةالمشورة المهنية المستقلة 
موافقة المسبقة من رئيس مجلس اإلدارة، فعند غيابه يجوز طلب لوحيث أن هناك حاجة ل ،في االضطالع بمسؤولياتهم
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                                                                  .موافقة مجلس اإلدارة

  

 استعراض أداء مجلس اإلدارة

ا، وكذلك مراجعة سنوية لمجلس اإلدارة ككل، ولجانه وأعضائه بأشخاصهم، يتولى المجلس إجراء تقييم ذاتي حالي
 .ويقوم شخص مستقل بإجراء عملية المراجعة السنوية

  

 تأمين مسؤولية أعضاء المجلس 

 .ريال قطري، لكل عضو___ بقيمة  ينمسؤولواليتم تغطية تأمين مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة 

  

 الحث على التدريب والتعليم المستمر 

يتم تشجيع األعضاء الجدد فور انضمامهم إلى مجلس اإلدارة على اإللمام بالمهارات الكافية والمعرفة الالزمة لضمان 
 .من قبلكم وأعضاء المجلس اآلخرين لوطنية لصناعة األسمنتشركة قطر اإدارة كفؤ وفعالة لـ

  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتونتطلع إلى الترحيب بكم في مجلس إدارة 

  ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

[ ] 

 رئيس مجلس اإلدارة 
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 نموذج جدول أعمال الجتماع مجلس اإلدارة : 2ملحق 

 

 

  نموذج جدول أعمال الجتماع مجلس اإلدارة 

 اجتماع مجلس اإلدارة 

  )التاريخ( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 

 االفتتاح  -1

  .الحضور 1-1

 .مالحظة التصحيحات ،الموافقة على محضر آخر اجتماع/ استعراض 1-2

  .أعمال اليوم الحذف في جدول/ اإلضافات  1-3

 

 ملخص اإلدارة التنفيذية  -2

 األداء الرئيسي وموجز النشاط  2-1

 

 وخطة التوسع  ستراتيجيةاال -3

  .االستراتيجيةالمبادرات  3-1

  .تحديثال 3-2

  .تقارير مرحلية 3-3

 

 االستثمارات والمشاريع  -4

  .موضوعات االستثمار/تقارير 4-1

  .تقرير حالة المشروع 4-2

 

 العمليات  -5

 تقارير عملية  5-1
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 المالية  -6

 التقارير المالية  6-1

 الميزانيات  6-2

 

 دعم األعمال  -7

  .رأس المال البشري موضوعات 7-1

  .تحديث العالقات العامة واإلعالم 7-2

  .تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 7-3

 

 تقارير اللجنة  -8

  .تقارير لجنة مجلس اإلدارة 8-1

  .تقارير اللجنة اإلدارية 8-2

 

 دورية/تقارير مؤقتة -9

 

 تقارير خاصة  -10

  )المستشار القانوني(تحديث التقاضي  1- 10

 

 رئيسة مجلس اإلدارة خاتمة  -11

  .دعوة لنقاش مفتوح 1- 11

  .االجتماع القادمجدول أعمال  2- 11

 

  )ا لذلكدمج عناصر إضافية وفقً(إضافات على جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة  - 12

 : يرجى مالحظة البنود اإلضافية التالية في جدول أعمالنا

 ربع سنوي 1- 12

 تقويم متطلبات وأنشطة تقديم التقارير للمجلس  1-1- 12
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 سنوي  2- 12

  .إعالن توزيع األرباح 2-1- 12

  .والميزانية االستراتيجيةالخطة  2-2- 12

  .التدقيق الخارجي 2-3- 12

  .خطة التدقيق الداخلي 2-4- 12

  .تنظيميالفحص ال 2-5- 12

  .تغطية التأمين 2-6- 12

  .االمتثال/  التطبيق/ مراجعة السياسات الحالية  2-7- 12

  .التعافي من الكوارث وخطة الطوارئ 2-8- 12
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  ورقة عمل التقييم الذاتي للمجلس : 3الملحق 

 ورقة عمل التقييم الذاتي 

وأداء المجلس ككل، ينبغي  ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت في تقييم أدائك الفردي كعضو في مجلس إدارة
  .للمجلس تفحص عوامل مثل االستقاللية والخبرة والرأي والمعرفة والتزام الوقت والعمل الجماعي

إلجراء مناقشات مع رئيس  اواستعداد ،الوطنية لصناعة األسمنتشركة قطر   في تقييم أدائك كعضو في مجلس إدارة
  .لنفسك من خالل الرد على األسئلة أدناه االمجلس، يرجى أن تقدم وصفً

لكل سؤال من األسئلة التي تغطي األنشطة الخاصة بك وأدائك، يرجى تحديد المجاالت التي تعتقد أنها تمثل نقطة قوة 
  .أوراق أخرى إذا كانت مساحة التعليقات غير كافيةضعف لديك، يمكنك إضافة  أو

  .200_/__/__قبل اجتماع مجلس اإلدارة المقرر عقده يوم ______ يرجى إعادة النموذج بعد تعبئته إلى 

   ____________________________________________ :اسم عضو مجلس اإلدارة

  :أعضاء مجلس اإلدارة استقاللية وموضوعية ورقابة .1

مشاركة عضو مجلس اإلدارة في مداوالت مجلس اإلدارة موضوعية ونزيهة وصريحة، ينبغي أن تكون 
  .وأن تكون قائمة على استقالل الرأي

ينبغي على عضو المجلس أن يختبر وأن يعترض على خطط اإلدارة وتوصياتها وأن يقدم مقترحاته، 
كيف تقيم نفسك فيما يتعلق بهذه  .ألداء مجلس اإلدارةدوره الرقابي ل اومشورته وتوجيهاته بشأنها تحقيقً

  الصفات والمسؤوليات؟ 

 :تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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 : المعرفة والخبرة .2

  الهامة التي تواجه بالمسائلعضو مجلس اإلدارة أن يعتمد على خبرته السابقة ذات الصلة على ينبغي 
  .واالستثمارات والتمويل ،والعمليات الدولية ،مثل التكنولوجيا ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت

وخطط العمل،  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت إستراتيجيةكما ينبغي أن تكون له القدرة على تقييم 
   .والقضايا الرئيسية، وتقييم أداء اإلدارة
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الوطنية لصناعة شركة قطر  كيف تقيم نفسك في استخدام خبرتك في تقديم المساعدة على توجيه خطط
 وإدارتها؟  ،وعملياتها ،األسمنت

   :تعليقات

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________  

 : العمل الجماعي لمجلس اإلدارة .3

يجب أن يكون عضو المجلس  .عن قادة الفريق الالفريق فض أفرادينبغي أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة 
اقادر ما هي  .اعلى العمل مع األعضاء اآلخرين، ولكن ليس من الضروري االتفاق معهم في الرأي دائم

 التي اتخذتها؟  حاالتاألدوار التي تقوم بها في المجلس، وما هي أحسن ال

   :تعليقات

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________  

 : قيادة مجلس اإلدارة .4

 اللجنة؟ ما مدى فعالية كل لجنة؟  ما مدى فعالية قيادة المجلس، سواء على مستوى المجلس أو

   :تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________  
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  :وأينما تناسب، حيثما )يمثل أعلى قيمة 1( 5إلى  1يرجى تقييم قيادة المجلس واللجنة على مقياس من 

 ____ :قيادة المجلس

  _____: لجنة التدقيققيادة  

  _____ :قيادة لجنة المكافآت

  _____ :لجنة الترشيحات والحوكمةقيادة 

 : أهداف المجلس .5

هل أهداف مجلس اإلدارة وتوقعاته ومخاوفه ترسل بأمانة وفعالية إلى المدير العام؟ ما هو دوركم في 
 اإلعداد والتعبير عن هذه األهداف واالهتمامات؟ 

: تعليقات
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________  

 : تواصل المجلس مع الموظفين .6

 وإدارة التشغيل في رأيك كافية ومناسبة؟ هو التواصل بين المجلس واإلدارة التنفيذية وكبار الموظفين 

 :تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________   
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 : المعلومات المرسلة إلى مجلس اإلدارة .7

 هي نوعية وكمية وتوقيت المعلومات التي يتم إرسالها وتقديمها إلى أعضاء مجلس اإلدارة كافية؟ 

وهل عدد االجتماعات المقرر والمجدول ألعضاء مجلس اإلدارة كاف لمناقشة أداء الشركة والقضايا المهمة 
 لى مستقبلها؟ التي يمكن تؤثر ع

؟ ما هي بيانات الدخل اإلضافية التي تريد أن كاف االستراتيجيةوهل الوقت المخصص الستعراض القضايا 
 تتلقاها؟ 

 :تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________  

أعلى  1حيث يمثل  ،10- 1استخدام مقياس من (يرجى تقييم نوعية المعلومات التي وردت من قبل المجلس 
  ___ ):قيمة

 :عمل فيهمساهمات مجلس الذي أ .8

هي اأعتقد أن أهم مساهماتي في المجلس وأقلها شأنً ،اوعموم:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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 : مدخالتالمشاركة وال .9

  :أخطط لزيادة مساهماتي ومشاركاتي في أنشطة المجلس للسنة القادمة من خالل

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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  نموذج تقييم المدير العام: 4الملحق 

 

 

 نموذج تقييم المدير العام 

 : العملية

  __20 /__/__توزع ورقة التقييم على جميع أعضاء المجلس قبل  .1

 __20 /__/__يجب إعادة أوراق التقييم المعبئة قبل  .2

  .للمناقشة) باستثناء المدير التنفيذي(تلخيص المشاركات وتقديمها إلى المجلس  المكافآتتتولى لجنة  .3

 : التقييم

   __20 /__/__إلى أمين لجنة المكافآت في مظروف مغلق، وذلك قبل  إعادتهيرجى 

يجوز ألغراض السرية أن ال تكتب اسمك ولن تكشف اللجنة عن الشخص الذي يقدم كل تعليق عند عرضه على 
  .المجلس

 للمدير العام  الرئيسيةالمسؤوليات  

  :يرجى اعتبار العوامل المذكورة أدناه عند تقييمك، مع تقديم أمثلة ذات صلة كلما أمكن

 : شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  األولية وأهداف االستراتيجيةتطوير  .1

o مواءمة مراعاة البيئة الخارجية. 

o  واالستراتيجيةالوضوح وتماسك ، 

o على التخطيط االستراتيجي الفعال التشجع.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  
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                           : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________  

 : شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت أسلوب وهيكلية عمل .2

o  األولية لإلستراتيجيةمواءمة الهيكل التنظيمي.  

o  االستراتيجيةتماشي اإلدارة مع. 

o  االستراتيجيةاتصاالت واضحة بشأن عملية تحديد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق. 

o  و  ،في الوقت المناسب عند الضرورة االستراتيجيةإجراء التعديالت على 

o  تعزيز ثقافة السلوك األخالقي الذي يتضمن برامج االمتثال الفعال، والتدقيق الشديد، والضوابط
  .المالية

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) دةاختر واح(الدرجة  

                            : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________  

 : القيادة وتطوير الفريق اإلداري .3

o  المناصب األعلى، ويشمل خطة التخطيط لخالفة الموظفين في المناصب األدنى للموظفين في
 .فعالة لتطوير المرشحين على المدى الطويل

o تدوير اإلدارة. 

o نشاط الفريق اإلداري. 

o  و  ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  لتحقيق رؤية واستلهامهمتحفيز الموظفين 

o الة للمنظمة الريادةالفع. 
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 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

  : أمثلة/ تعليقات 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________ 

 : العالقة مع مجلس اإلدارة .4

o ة عنشركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  إبقاء المجلس على علم تام بالجوانب المهم.  

o وفي الوقت المناسب ،ممارسة وتشجيع إجراء الحوارات المفتوحة والصريحة.  

o تقديم العروض الفعالة.  

o و  ،القدرة على طرح وشرح القضايا الرئيسية 

o شركة قطر الوطنية لصناعة   القدرة على االستفادة من التجارب السابقة في القضايا التي تواجه
 .األسمنت

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

                             : أمثلة/ تعليقات 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____ 
 

 الفعالة سمنتشركة قطر الوطنية لصناعة األقيم 

كأنموذج،  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتيجب على المدير العام أن يضبط أسلوب العمل على أساس اتخاذ قيم 
يرجى توضيح نقاط قوة المدير العام والنقاط التي تحتاج إلى تطوير باإلضافة إلى العوامل المدرجة أدناه، مع ذكر 

 .أمثلة قدر اإلمكان

  : على النتائجتوجهات القائمة ال .1
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o تحديد األهداف التنافسية والصعبة.  

o التركيز على الناتج.  

o تحمل المسؤولية.  

o ّو  ،اءمواجهه وحل المشاكل بشكل بن 

o التنفيذ الذي ال تشوبه شائبة.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

                            : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________  

 : المخاطرة .2

o تشجيع االبتكار والتفكير اإلبداعي.   

o و  ،احتضان التغيير وتحدي الوضع الراهن 

o االستماع إلى كل األفكار ووجهات النظر.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة 

 :                           أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________   

 : االنضباط .3

o ة ال تنزل عنهماإدارة األعمال بنزاهة ومهني.  

o التعهد والوفاء بالتعهدات.  

o و  ،سالمة الخطط والموارد المالية وعمليات الموظفين والمشاريع 
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o التعلم من النجاحات واألخطاء.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة 

 

                             : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________ 

 الجودة  .4

o على معايير التميزالجاد نحو تحقيق أ السعي.  

o و  ،الصحيح بالشكل الصحيح يءفعل الش 

o التعلم والتطور والتحسن المستمر.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

                             : أمثلة/ تعليقات 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________  

 التركيز على أصحاب المصلحة  .5

o االستماع واالستجابة للعمالء والموردين والشركاء التجاريين.  

o  التبادل الثنائي الشفاف للنوايا والتوقعات، و 

o تسليم منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  
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                            : أمثلة/ تعليقات 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________ 

 تهيئة بيئة الشركة  .6

o  واألمانة الشفافيةإظهار.  

o العمل كعضو في فريق مع االحترام والثقة المتبادلة.  

o تقدير اإلنجازات والمكافأة عليها. 

o و  ،إدارة األداء بعدالة وحزم 

o شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  جعل لمساهمينا ارصيد.  

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

                             : أمثلة/ تعليقات

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
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  ملخص عام : القسم ج

 نقاط القوة األبرز للمدير العام .1

                           : أمثلة/تعليقات
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 الماضية  اشهر 12خالل الـ  واألسوأاألفضل الجوانب  .2

   : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 : نصائح للمدير العام .3

  : أمثلة/تعليقات

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
  

 األداء العام  .4

 يحتاج إلى تحسين   ☐متوسط   ☐ جيد ☐ ممتاز☐ ) اختر واحدة(الدرجة  

                             : أمثلة/تعليقات

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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  نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح: 5الملحق 

 صاح عن تضارب المصالح اإلف 

احتمال تضارب المصالح مع /ففي أي حالة من حاالت تضارب ،يمأل النموذج التالي بواسطة أي من موظفي الشركة
كما هو مفصل في  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  أشخاص أو منظمة تعمل مع أو تسعى للعمل مع/شخص

  .يقدم هذا النموذج إلى قسم الموارد البشرية .تضارب المصالح 14سياسة حوكمة الشركات رقم 

 

 :                       اسم الموظف

_____________________________________________________________  

         : دارة ومكان العملاال
______________________________________________________________  

   :الشركةالشخص أو 

______________________________________________________________  

 : مع الكيان شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  عالقة

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

: الطلب المقدم/ المصالح تضارب / األعمال الشخصية التي أجريت 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

  __________________________ التوقيع_________ : التاريخ
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  نموذج اإلبالغ عن المخالفات : 6الملحق 

 نموذج اإلبالغ عن المخالفات

 : تيةاآلبأحد الوسائل ____________ يمأل هذا النموذج بواسطة الموظف ويقدم إلى  

  ______________ : البريد اإللكتروني

  ______________  :صندوق البريد

 :بالموظفين االتصال بقسم الموارد البشرية على الرقم التالي شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تهيب
ترد بدون لإلبالغ عن أية مخالفة مع الكشف عن هوياتهم، ومع ذلك سوف ينظر إلى البالغات التي  __________

  )اإلبالغ عن المخالفات 16سياسة حوكمة الشركات رقم (يرجى قراءة سياسة اإلبالغ عن المخالفات  .اسم

   )اختياري(اسم الموظف 

____________________________________________________________  

         : اإلدارة ومكان العمل
______________________________________________________________  

   : اإلبالغ بشأن
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

  _______________________________) اختياري(التوقيع _________ : التاريخ

 

 


