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  مقدمة

  
  .دارة ارة ونائب رئيس مجلس اإلدفيھم رئيس مجلس اإل اعضاء بمأ) ٨( ثمانيةالحالي من  شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت إدارةلف مجلس أيت

  
 ً لذاك العضو المحدد  يوصف الوظيفال نإمتعددة و أدواريقوم ب نأ المجلس يمكن لعضو. في مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة  عضاءاأل ووظائف أدواريتعلق ب يقدم ھذا التقرير وصفا

  :في ھذه الوثيقة ھي  تم مناقشتھاتلتي ا.  المعنيةاألدوار ومسؤوليات المھام وال تجمعمن خالل  أن يتطوريمكن 
  

 دارةاإلرئيس مجلس   -أ 
 دارةنائب رئيس مجلس اإل  -ب 
 العضو المنتدب  -ج 
 )العضو الغير التنفيذي/ ٢دو  – التنفيذيالعضو / ١د( عضو المجلس   -د 
 )أعضاء غير تنفيذيين على األقل غالبيتھم مستقلين ٣(عضو لجنة التدقيق   -ه 
 )أعضاء غير تنفيذيين على األقل غالبيتھم مستقلين ٣( عضو لجنة المكافآت  -و 
 )أعضاء مجلس إدارة مستقلين( والحوكمة الترشيحاتلجنة عضو   -ز 
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  الوصف الوظيفي
    أ: الوصف الوظيفي 

 

  السياق التنظيمي
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت –رئيس مجلس اإلدارة   مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  المساھمين  مسؤول تجاه
  
  
  

  نطاق المسؤولية
  قطر الوطنية لصناعة اإلسمنتلشركة  المدير العام  مباشر  )ن المسؤول عنھم شاغل المنصبيالمرؤوسعدد : (اإلشراف

   دارةس اإللمج أعضاءجميع   غير مباشر
  سكرتير المجلس

  
  
  

  العمــــــلمضمون 
  الدور أھداف

ھذا .  يقدم للمساھمين مكاسب مستديمة نأو اھأھدافو انحو تحقيق رؤيتھ الشركةقيادة يعمل على و،  لشركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت العامة الجمعية تجاه المساھمين في يكون مسؤوال 
 ناو لجأ/ و  دارةمجلس اإل عضاءيفوض واجبات محددة أل نأيجوز لرئيس المجلس .  هأعمالب وتحديد جدول انمن جميع الجو هشراف على فعالية دوردارة واإلضافة الى قيادة مجلس اإلإلاب

  . حد مساعديه حسب مقتضى الحالأوالمدير العام أو نائبه أو  دارةمجلس اإل
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  األدوار و المسؤوليات التفصيلية

 . قطر الوطنية لصناعة اإلسمنتشركة  أھدافتحقيق رؤية ول المدير العاميعمل مع  نأو للشركةستراتيجي قيادة المجلس لتوفير التوجه اإل •
 المدير العاموالتحديثات الدورية المقدمة من  ئھاداأرصد الشركة وحتفاظ بالموارد المالية والبشرية الالزمة لتحقيق أھداف إلللحصول وا المدير العامالتنسيق بشكل منتظم مع  •

 . قبل مجلس اإلدارةالتوصيات على ضوء الخطط المعتمدة من  وتقديم
حكم / واسع النطاق لضبط الھذه المسؤولية من تصور واضح لھدف المجلس  تنبثق.  ارية والتشغيليةداإل األمور دون التدخل فيمة وكدارة مركزا على الحبقاء مجلس اإلإ •

 نطاقالتي تقع ضمن  األمورعلى مطلع دارة يبقى مجلس اإل نأكد من أيت نأ اإلدارة مجلسيجب على رئيس  ، عتبار ھذا التعريفمع األخذ باإل.  المحدد ھاضمن دور الشركة
 . دارةالمسندة لإل لعملياتفي ادون التدخل  عمله

 .  بشأنھا المدير العامتفاق مع إلى االمجلس والتوصل   علىتطرح التي محددة القضايا ال نأرؤية مدروسة بش إعداد •
بالتوازي مع دور  للشركة األمدستراتيجي طويل إمنظور  إلعدادمسؤولية واضحة  ، لى حد ماإ، تحمل ال.  ستراتيجية طويلة األجلعلى نطاق واسع في صياغة اإلالمشاركة  •

 . المجلس الجماعي
ً  الشركةتمثيل  •  .للشركة صفقات مھمة  انجراء مفاوضات بشإو أسواق جديدة ألى إ الدخولفي المبادرات الرئيسية مثل الجھود الرامية الى  خارجيا
 . ستثمارات الرئيسية وبيع األصولإلالسنوية والمشاريع التجارية الجديدة وا والموازناتستراتيجية الصلة بالمبادرات اإل دخال تحسينات ذاتإمراجعة والتوصية بال •
 . ستراتيجيتبني عملية التخطيط اإللوتوجيه المجلس  إن وجدت ،  للشركةستراتيجية الشركات التابعة إرؤية ومھمة و نأبشالدورية دارة ترؤس مناقشات مجلس اإل •
ً  أعضاءجتماع مع إلا •  .الشركة  في حوكمةالب انلمناقشة جو المجلس دوريا
 . كد من طرحھا على المجلسأھتماماتھم والتإو مخاوفھممع كبار المساھمين لفھم  التواصلالمحافظة على  •
 .في الشركة  داريةبين مختلف المستويات اإل التواصلقنوات وتحديد المھام والمسؤوليات والعالقات والترابط و للشركةالمجلس لتبني الھيكل التنظيمي  قيادة •
 . الشركة والتقارير والعقود وغيرھا من الوثائق نيابة عن  والطلبات المراسالتو الشيكات التوقيع على •
 . مام القضاءألدى الغير و الشركةتمثيل  •
ھو بمثابة المتحدث  المجلس رئيس نإف غيرھا من الجھات ، وبھذه الصفة ،والھيئات الرقابية وعالم والوزارات الحكومية مع وسائل اإل منتجةة وإيجابيشراف على عالقات اإل •

 : وواجباته تشمل ما يلي للشركةالرسمي 
  ، و وسائل األعالم أمام الشركةتمثيل  -
 ، و الجھات ذات الصلةفي التعامل مع الھيئات الرقابية و الشركةتمثيل  -
 ، و المعلومات واإلفصاحات المرفقة إلى الھيئات الرقابية في الوقت المحددالمالية واإلشراف على إعداد البيانات  -
  .لى األعضاء والمساھمين إوأعماله إبالغ مقررات المجلس  -

التقارير  متطلبات نأكما  ٠ المجلس انعضوية لجلفعالية المجلس تتعزز بشكل كبير من خالل التفويض المناسب  نإالمجلس على القيام بواجباتھا بفعالية و انمساعدة لج •
 ، ھذه المتطلباتوفوق  ٠ المكافآتولجنة  والحوكمة لجنة الترشيحاتكل من لجنة التدقيق و تقوم به نألما يجب  التوجھات العامةالبورصات تحدد  وتعليماتالمالية الدولية 

 : ما يلي انلضم انيعمل مع رؤساء اللج نأيجب على رئيس المجلس 
 ، ب مشمولة بصورة كافيةانتكون جميع الجو نأارة بحيث ال يكون ھناك اي ازدواجية في الجھود ودمجلس اإل انلكل لجنة من لج يتم تخصيص حجم عمل مناسب نأ -
 و ، تعمل بصورة فعالة اناللج نأ -
 ، و عضويتھا مناسبة نأ -
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 . قرارات التي تتخذھا كل لجنةميتم ابالغ المجلس بالتوصيات وال -
رئيس مجلس  يرأس انه من الضروري نأف ، ات المجلسجتماعإالمجلس تتم خالل  أعضاءالجزء األكبر من المساھمات التي يقدمھا  انوحيث .  مناقشات المجلس قيادة •

يساھم  نأعلى المساھمة  قادراً  إدارةيتم ذلك بطريقة تفسح المجال لكل عضو مجلس  نأات للتعامل مع كل القضايا المطروحة على جدول األعمال وجتماعإلارة ھذه اداإل
 . جتماعاتإلافي تلك  إيجابيبشكل 

ھناك آليات سليمة  نأھم كفريق واحد وأعمالھم يؤدون نأو األعضاء يكملون بعضھم بعضاً  وحيث إناألفراد المناسبين لعضوية المجلس  ختيارا انھتمام على نحو نشط لضماإل •
ً المجلس  أعضاء أداءلتقييم   . والمجلس ككل على األقل سنويا فرديا

جراءات موثقة إكون نتاج ترئيس المجلس  عتبار أن مالحظاتإلمع األخذ بعين ا.  ي تقصيرأالعضو في حالة وجود  ھذاداء أالمجلس فيما يتعلق ب مناقشة أي من أعضاء •
 ً  . العضو ھذاوليس حكم شخصي على  جيداً  ومنظمة تنظيما

وممثليه  للشركةوكبار المسؤولين التنفيذيين  األعضاء المنتدبين والمدير العامتقييم التدريب وجل التوظيف الفعال وأجراءات المتبعة من واإل شراف على الھيكل التنظيمياإل •
 . يتم العمل بھا نأو

 
المدير العام والمسؤول المالي واإلداري عن أداء الشركة  يقدمهبالرغم من أن األھمية الكبرى للمساھمين ھي فيما  . غير العاديةالعامة الجمعية العادية و العامةترؤس الجمعية  •

 . جتماعإلاإدارة ھو المسؤول عن باإلضافة إلى ذلك ورئيس المجلس  .وآفاقھا 
ً المجلس يقوم  نأشراف على اإل •  . لمسؤوليات وواجبات المجلس المقررة بمسؤولياته المفوضة وفقا
 . المجلس انالمجلس على تنمية مھاراتھم ومعارفھم المطلوبة ألداء مھامھم في كل من المجلس ولج أعضاءمساعدة  •
بما في ذلك التعامل مع  ، جتماعات الدورية للمجلسإليشرف على التخطيط ل نأويجب على رئيس المجلس  أعمالهجتماعات الدورية للمجلس وجداول التنظيم مواعيد ا •

ستعراض الخطة اية السنوية وانستراتيجية والميزوالمناقشات التفصيلية لإل المدير العامالمواضيع المتكررة مثل نشرات األرباح والتقارير الدورية للمساھمين والتخطيط لخالفة 
ات مجلس جتماعامن  جتماعالكل  أعمالجداول  إعدادخرين في سبيل آلالمجلس ا أعضاءالتشاور مع بدور قيادي برئيس المجلس  يقوم انيجب  ، وبخالف ذلك.  التشغيلية

 . دارةاإل
شراف على توزيعھا في الوقت المناسب الى واإل) نشورة في الصحف والدعوات الموجھة الى المساھمينمات النعالاإل(صدارات واإل العامةالجمعية الموافقة على الدعوة لعقد  •

 . المساھمين والسلطات الرقابية
بما يتماشى مع تعليمات الجھات الرقابية ،  شركةت تتضمن أي تعديالت على النظام األساسي للاناإلستثنائية ونشرھا إذا ك العامةجتماعات الجمعية ااإلشراف على قرارات  •

 . المعمول بھا
التقارير التي تقدم إليھم معلومات  تتضمنال أن  ينبغي. يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على النحو المناسب وفي الوقت المناسب على معلومات من اإلدارة  نأاإلشراف على  •

 .يتم تعميمھا مقدما ً  انات حول نشاطات المنافسين وردود أفعال العمالء وخطة العمل التجارية والمالية والتوقعات وينبغي انأيضاً بي تتضمن نأولكن  فحسبتاريخية 

  
  
  

  الرئيسية العالقات
 ً ً     داخليا   خارجيا
  السلطات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى •  أعضاء مجلس اإلدارة •
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  مجلس اإلدارة انلج •
  التنفيذية دارةاإلو المدير العام •
  اإلدارات التابعة لمجلس اإلدارة •

    اإلستشاريون •
  نوالحسابات الخارجي ومدقق •
  باءنن ووسائل اإلعالم ووكاالت االيوالصحف •
  نوالمساھم •
  نوالعمالء وأصحاب المصلحة اآلخر •

  
    
      

  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )الالزمة ألداء العمل بشكل مرضيالمعرفة والخبرة : معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
ً ) ٢١(وعشرين  واحدأال يقل عن يجب : العمر  •   . عاما
  . اعتبارهما لم يكن قد رد إليه  .ون الشركات التجارية القطري انمن ق) ٣٢٥(و) ٣٢٤(ة أو أي من الجرائم المشار إليھا في المادتين انة األمانته في جناية أو خيانلم يصدر حكم بإد •
تكون األسھم  انلترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويجب لكشرط  شركةيكون حائزاً على الحد األدنى من األسھم حسب ما ھو منصوص عليه في النظام األساسي لل انيجب  •

 .من النظام األساسي للشركة  ٢٤وفقاً للمادة المسؤوليات التي يتحملھا  عنوالمساھمين والدائنين واألطراف األخرى  شركةلحقوق ال انمخصصة كضم
شركة ، ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أن يتولى عضوية مجلس من أسھم ال% ١٠ ال يقل عنبغض النظر عن األعضاء الذين يتم تعيينھم من قبل دولة قطر أو الذين يملكون ما  •

، ال يحق لعضو  كل األحوالفي . شركتين  ٢داخل دولة قطر أو أن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة في أكثر من  مركزھاشركات  ٣اإلدارة في أكثر من 
  .ذات طبيعة أعمال مماثلة  أكثر من شركةمجلس إدارة أن يتولى مسؤوليات إدارية في أكثر من شركة واحدة وال يحق له تولي عضوية مجلس اإلدارة في 

من أجل مصلحة وفائدة  شركةالمعرفة والمھارات الالزمة للقيادة من خالل إعداد الرؤية والمبادئ والقيم والتخطيط اإلستراتيجي واإلشراف على المجلس وإدارة الب التمتع •
  .المساھمين 

 . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذالتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة بما في ذلك إلالقدرة على ا •
  

  الكفاءة السلوكية
  

  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  إتخاذ القرارات •
    القيادة •
  إدارة النزاعات الشخصية بين األفراد •
  حل المشاكل •
  اإللتزام •
  الصدق والنزاھة •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  التجارية تخطيط األعمال •
  التطوير والتنظيم •
  القدرة على تطوير اإلستراتيجيات •
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  :  ..../..../....التاريخ : .......................................................................                                                راجعھا 
  : ..../..../....التاريخ ..................................................................                                                : وافق عليھا 

  : ..../..../....التاريخ         : ..............................................................                                        شاغل الوظيفة 
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    ب: الوصف الوظيفي 

   

 السياق التنظيمي
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت –نائب رئيس مجلس اإلدارة   مسمى الوظيفي للمنصبال

    إسم شاغل المنصب
  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه

  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة
  
  

  نطاق المسؤولية
  ال ينطبق  مباشر  )المسؤول عنھم شاغل المنصبن يالمرؤوسعدد : (اإلشراف

  سكرتير المجلس  غير مباشر
  
  
  

  مضمون العمل
  الدور أھداف

  .ھذه الوظيفة للقيام بدور منصب رئيس مجلس اإلدارة في حال غيابه 
  . شركةأھداف الوالعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة في إعداد وتنفيذ إستراتيجيات 

  .تنفيذ المسؤوليات األخرى المفوضة من قبل الرئيس 
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  األدوار و المسؤوليات التفصيلية

  
  :، فيما يلي المسؤوليات التي يضطلع بھا نائب رئيس مجلس اإلدارة  ٢د و ١د باإلضافة إلى مسؤوليات عضو مجلس اإلدارة الموضحة في 

 
 .جتماعات المجلس والصالحيات وتوقيع الوثائق إالقيام بمسؤوليات الرئيس عندما ال يكون موجوداً وھذا ينطبق على  •
 .العمل بشكل وثيق مع رئيس المجلس في إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وأھدف الشركة  •
 .المسؤوليات األخرى الموكلة من قبل الرئيس تنفيذ  •

  
  
  
  
  

  العالقات الرئيسية    
  

 ً     داخليا
  

 ً   خارجيا
  رئيس مجلس اإلدارة •
  أعضاء مجلس اإلدارة •
  مجلس اإلدارة انلج •
  المدير العام واإلدارة التنفيذية  •

  

  السلطات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى •
  اإلستشاريون •
  نوالحسابات الخارجي ومدقق •
  باءنووسائل اإلعالم ووكاالت اال الصحفيون •
  المساھمون •
  ونالعمالء وأصحاب المصلحة اآلخر •

  
  
             

 

  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
ً ) ٢١(وعشرين واحد  أال يقل عنيجب : العمر  •  . عاما
  . يكن قد رد إليه اعتباره ما لم. من قانون الشركات التجارية القطري ) ٣٢٥(و) ٣٢٤(لم يصدر حكم بإدانته في جناية أو خيانة األمانة أو أي من الجرائم المشار إليھا في المادتين  •
لترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويجب ان تكون األسھم ليجب ان يكون حائزاً على الحد األدنى من األسھم حسب ما ھو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة كشرط  •

 .من النظام األساسي للشركة  ٢٤المسؤوليات التي يتحملھا وفقاً للمادة  عنمخصصة كضمان لحقوق الشركة والمساھمين والدائنين واألطراف األخرى 
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من أسھم الشركة ، ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أن يتولى عضوية مجلس % ١٠ ال يقل عنبغض النظر عن األعضاء الذين يتم تعيينھم من قبل دولة قطر أو الذين يملكون ما  •
، ال يحق لعضو  كل األحوالفي . نائب رئيس مجلس إدارة في أكثر من  شركتين داخل دولة قطر أو أن يكون رئيس مجلس إدارة أو مركزھا شركات  ٣اإلدارة في أكثر من 

  .ذات طبيعة أعمال مماثلة  أكثر من شركةمجلس إدارة أن يتولى مسؤوليات إدارية في أكثر من شركة واحدة وال يحق له تولي عضوية مجلس اإلدارة في 
إعداد الرؤية والمبادئ والقيم والتخطيط اإلستراتيجي واإلشراف على المجلس وإدارة الشركة من أجل مصلحة وفائدة المعرفة والمھارات الالزمة للقيادة من خالل التمتع ب •

  .المساھمين 
  . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذامجلس بما في ذلك عضو المسؤوليات جميع لتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز إلالقدرة على ا •

  الكفاءة السلوكية
  

  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  إتخاذ القرارات •
  القيادة •
  إدارة النزاعات الشخصية بين األفراد •
  حل المشاكل •
  لتزاماإل •
  الصدق والنزاھة •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
  التطوير والتنظيم •
  اإلستراتيجيات القدرة على تطوير •
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    ج: الوصف الوظيفي 

   

 التنظيميالسياق
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت – العضو المنتدب  مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية
  لمدير العام ا  مباشر  )المسؤول عنھم شاغل المنصبن يالمرؤوسعدد : (اإلشراف

  سكرتير المجلس  غير مباشر
  
  
  

  مضمون العمل
  الدور أھداف

ين اإلدارةيكون بمث انو شركةاإلشراف على تنفيذ األھداف اإلستراتيجية لل ة الوسيط ب ة اب ا يتماشى مع مصالح  انومجلس اإلدارة وضم التنفيذي ة بم ات التجاري ذ العملي تنفي
  .المساھمين 
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  األدوار و المسؤوليات التفصيلية

 .جتماعات اللجان إالمشاركة بشكل فعال في  •
 .الشركة وأھداف ستراتيجية إلاإلشراف على تنفيذ قرارات المجلس وفقاً  •
 .الشركة في حدود الموازنة المعتمدة من قبل المجلس تعمل  نأاإلشراف على  •
 .دقيقة وكاملة لكي يتمكن من إتخاذ القرارات السليمة وتحقيق الرقابة الفعالة وتقديم المشورة مناسبة وفي الوقت المناسب معلومات المجلس يتلقى  نأعلى  اإلشراف •
 .   السلطة المفوضة له من قبل المجلسحدود التصديق على توقيع الشيكات والمراسالت والطلبات والتقارير والعقود وغيرھا في / التوقيع •
 .على تنفيذ المبادرات اإلستراتيجية واإلستثمارات في حدود السلطة المفوضة له من قبل المجلس اإلشراف  •
 .ية والنفقات في حدود السلطة المفوضة له من قبل المجلس انالموافقة على اإلستثمارات والتسھيالت اإلئتم •
 .اإلدارة التنفيذية لعام والمدير اشركة بالتنسيق مع اإلشراف على تنفيذ المبادارات الرئيسية داخل ال •
 . تقارير المطلوبة واإلفصاح عنھا في الوقت المناسب لمراجعتھا والموافقة عليھا لالمجلس با انتزويد المجلس ولج •
 .شطة الشركة المختلفة نأإبالغ المجلس من خالل تقارير دورية عن أداء و •
 .المنصوص عليه في مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة شطة المجلس على النحو نمعلومات الالالعمل بنشاط على توفير  •
 . المشاركة في لجان المجلس المختلفة •
 .رئيس المجلس / يعھد له من قبل المجلس ة يأي مسؤولية إضاف •

  
  
  
  
  
  
  
 العالقات الرئيسية  

 ً ً     داخليا   خارجيا
  مجلس اإلدارة وأعضاء رئيس •
  مجلس اإلدارة انلج •
  للشركة المدير العام •
  التنفيذية للشركةاإلدارة  •

  

  السلطات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى •
  اإلستشاريون •
 نون الداخليوالمدقق •
  نوالحسابات الخارجي ومدقق •
  باءنووسائل اإلعالم ووكاالت اال الصحفيون •
  المساھمون •
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  ونأصحاب المصلحة اآلخر •

  
  

            
  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة

  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (
  الشروط والمؤھالت

ً ) ٢١(وعشرين  واحد أال يقل عنيجب : العمر  •  . عاما
  . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. من قانون الشركات التجارية القطري ) ٣٢٥(و) ٣٢٤(لم يصدر حكم بإدانته في جناية أو خيانة األمانة أو أي من الجرائم المشار إليھا في المادتين  •
لترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويجب ان تكون األسھم لة كشرط يجب ان يكون حائزاً على الحد األدنى من األسھم حسب ما ھو منصوص عليه في النظام األساسي للشرك •

 .من النظام األساسي للشركة  ٢٤المسؤوليات التي يتحملھا وفقاً للمادة  عنمخصصة كضمان لحقوق الشركة والمساھمين والدائنين واألطراف األخرى 
من أسھم الشركة ، ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أن يتولى عضوية مجلس % ١٠ ال يقل عنن ما بغض النظر عن األعضاء الذين يتم تعيينھم من قبل دولة قطر أو الذين يملكو •

، ال يحق لعضو  كل األحوالفي . داخل دولة قطر أو أن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة في أكثر من  شركتين مركزھا شركات  ٣اإلدارة في أكثر من 
  .ذات طبيعة أعمال مماثلة  أكثر من شركةمجلس إدارة أن يتولى مسؤوليات إدارية في أكثر من شركة واحدة وال يحق له تولي عضوية مجلس اإلدارة في 

ف على المجلس وإدارة الشركة من أجل مصلحة وفائدة لمعرفة والمھارات الالزمة للقيادة من خالل إعداد الرؤية والمبادئ والقيم والتخطيط اإلستراتيجي واإلشراالتمتع با •
 .المساھمين 

 . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذامجلس اإلدارة بما في ذلك  عضولتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز مسؤوليات إلالقدرة على ا •
  

  الكفاءة السلوكية
  

  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  إتخاذ القرارات •
  القيادة •
  إدارة النزاعات الشخصية بين األفراد •
  حل المشاكل •
  اإللتزام •
  الصدق والنزاھة •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
  التطوير والتنظيم •
 القدرة على تطوير اإلستراتيجيات •
  ستثماراتإلالمعرفة با •
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    ١د: الوصف الوظيفي 
   

  السياق التنظيمي
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت –عضو تنفيذي     مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية
   التنفيذية اتاإلداررئساء   مباشر  )المسؤول عنھم شاغل المنصبن يالمرؤوسعدد : (اإلشراف

  سكرتير المجلس  غير مباشر
  
  
  

  العملمضمون 
  الدور أھداف

الشركة إلى  أنشطةالمساھمة في تقديم المعرفة وتفاصيل العمليات التجارية واألداء وتقديم تفصيل عن .  الشركة بما يتماشى مع الخطة اإلستراتيجية الموضوعة غرضاإلشراف على تحقيق 
  .مجلس اإلدارة مجتمعا ً 
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  التفصيليةاألدوار و المسؤوليات 

 .المشاركة في لجان المجلس المختلفة  •
 .الشركة وأھداف ستراتيجية إلاإلشراف على تنفيذ قرارات المجلس وفقاً  •
 .الشركة لتحقيق األھداف التي تم تحديدھا من قبل مجلس اإلدارة  أنشطةاإلشراف على أداء  •
 .المجلس لشركة في حدود الموازنة المعتمدة من قبل اتعمل  نأاإلشراف على  •
 .تشغيلية ومالية سليمة  اإلشراف على تطبيق إطار عمل للضوابط الرقابية الداخلية في الشركة للحفاظ على ممارسات •
 .توجيه الشركة لإللتزام بتعليمات الجھات الرقابية المحلية والدولية  •
 .في الشركة تعمل بشكل فعال التأكد من أن المعلومات المالية والضوابط الرقابية المالية ونظم إدارة المخاطر  •
 .دقيقة وكاملة لكي يتمكن من إتخاذ القرارات السليمة وتحقيق الرقابة الفعالة وتقديم المشورة و ةالمجلس يتلقى في الوقت المناسب معلومات مناسب نأاإلشراف على  •
 . اجعتھا والموافقة عليھا المطلوبة واإلفصاح عنھا في الوقت المناسب لمر بالتقاريرالمجلس  انتزويد المجلس ولج •
 .شطة المجلس على النحو المنصوص عليه في مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة نالعمل بنشاط على توفير معلومات ال •
 .تعاون جميع اإلدارات في الشركة مع المدققين الداخليين ومدققي الحسابات الخارجيين  التأكد من •
 .نه متنظيم وتقديم المساعدة اإلدارية والمساندة اللوجيستية لعمليات المجلس واللجان المنبثقة  •
 .رئيس المجلس / أي مسؤولية إضافية يعھد له من قبل المجلس  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقات الرئيسية    
 ً ً     داخليا   خارجيا
  مجلس اإلدارة أعضاء و رئيس •
  مجلس اإلدارة انلج •
  للشركة التنفيذيةاإلدارة  •

  

  السلطات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى •
  اإلستشاريون •
 نون الداخليوالمدقق •
  نوالحسابات الخارجي ومدقق •
  ووسائل اإلعالم ووكاالت االنباء الصحفيون •



 شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت      

١٧ 
 

  نوالمساھم •
  نوأصحاب المصلحة اآلخر •

  
  
  
            

  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
ً ) ٢١(وعشرين  واحدأال يقل عن يجب : العمر  •   . عاما
 ٠رد إليه إعتبارهقد يكن  ما لم. من قانون الشركات التجارية القطري ) ٣٢٥(و) ٣٢٤(لم يصدر حكم بإدانته في جناية أو خيانة األمانة أو أي من الجرائم المشار إليھا في المادتين  •

.  
ن تكون األسھم ألترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويجب لن يكون حائزاً على الحد األدنى من األسھم حسب ما ھو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة كشرط أيجب  •

 .من النظام األساسي للشركة  ٢٤ھا وفقاً للمادة المسؤوليات التي يتحمل عنمخصصة كضمان لحقوق الشركة والمساھمين والدائنين واألطراف األخرى 
من أسھم الشركة ، ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أن يتولى عضوية مجلس % ١٠ ال يقل عنبغض النظر عن األعضاء الذين يتم تعيينھم من قبل دولة قطر أو الذين يملكون ما  •

، ال يحق لعضو  كل األحوالفي . شركات متواجدة داخل دولة قطر أو أن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة في أكثر من  شركتين  ٣اإلدارة في أكثر من 
  .ذات طبيعة أعمال مماثلة  أكثر من شركةكثر من شركة واحدة وال يحق له تولي عضوية مجلس اإلدارة في مجلس إدارة أن يتولى مسؤوليات إدارية في أ

  . إدارة الشركة وموظفيھا والعمل على تحقيق النمو المستدام  المعرفة والمھارات الالزمة لقيادةيتمتع ب •
 . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذامجلس اإلدارة بما في ذلك  عضولتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز مسؤوليات إلالقدرة على ا •

 .باإلضافة الى مھام اإلدارات اليومية 
  .خبرة في إدارة مؤسسات في قطاعات مماثلة من حيث الحجم والتعقيد  •

  الكفاءة السلوكية
  

  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  إتخاذ القرارات •
  القيادة •
  إدارة النزاعات الشخصية بين األفراد •
  حل المشاكل •
  اإللتزام •
  الصدق والنزاھة •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
  التطوير والتنظيم •
 القدرة على تطوير اإلستراتيجيات •
 إدارة المحافظ اإلستثمارية •
 اإلدارة التنظيمية •
  التميز التشغيلي •
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    ٢د: الوصف الوظيفي 

     

  السياق التنظيمي
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت –عضو غير تنفيذي     الوظيفي للمنصبمسمى ال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية
  ال ينطبق  مباشر  )المسؤول عنھم شاغل المنصبن يالمرؤوسعدد : (اإلشراف

  سكرتير المجلس  مباشرغير 
  
  
  

  مضمون العمل
  الدور أھداف

روح التحدي ودعم اإلستراتيجيات البناءة للشركة وحسن األداء توفر له ت انمساعدة المجلس على تحسين الحوكمة وتطبيق الموضوعية باإلضافة إلى حماية مصالح المساھمين على 
   .والتصرف كراع لعملية الحوكمة
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  المسؤوليات التفصيليةاألدوار و 
  . ليات وواجبات مجلس اإلدارةوشطة المجلس على النحو المنصوص عليه في مسؤنأ والمشاركة فيالعمل بنشاط  •

  .الشركة إستراتيجية  انمقترحات بش إعداداء والتخطيط لألعمال التجارية والتحدي البنّ   في التخطيط اإلستراتيجي وعملية المساعدة •

  . اإلدارة من حيث تحقيق الغايات واألھداف المتفق عليھا ءبصفة دورية وتقييم أدا الشركةستعراض أداء ا •

  . سليمة وفعالة  رة المخاطراالمالية ونظم إد الرقابية الضوابط نأات المالية والتحقق من انالبي  صدقيةمراجعة  •

  . متثال لھاإلوا  يكون له دور ريادي في تطوير سياسات حوكمة الشركات نأ •

  . الحسابات الخارجيين مدققيتطبيق ما ورد في تقرير  انمساعدة المجلس بشكل فعال بش •

  . واألعضاء التنفيذيين  والمساھمين ، وخاصة في حاالت تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الشركةالمساھمة في المحافظة على مصالح  •

  .رئيس المجلس أو المدير العام مع المباشر  التواصلمن خالل  معالجتھا ال يمكنمخاوف  في حال وجودحاضراً لمقابلة المساھمين   يكون نأ •

  . األخرى غير مالئمة التواصلالمساھمين حيثما تكون قنوات   إبالغ المجلس عن مخاوف نأبش  تواصلالالقيام بدور  •

    . رئيس مجلس اإلدارة/ ضافية التي قد يكلف بھا من قبل المجلس اإل  مسؤولياتالب  القيام •

   . جراءاتهإمسؤولية جماعية عن قرارات المجلس و يكون مسؤوالً  نأ •

 : بما يلي  فإنھا سوف تقوم أيضاً / مستقالً فإنه  انعضو المجلس غير التنفيذي ك  انباإلضافة إلى ما ذكر أعاله في حالة 
  . والحوكمةالمكافآت ولجنة الترشيحات  ةالمختلفة بما في ذلك لجنة التدقيق ولجن انالمشاركة في اللج •

  
  العالقات الرئيسية    

 ً ً     داخليا   خارجيا
  أعضاء مجلس اإلدارةو رئيس مجلس اإلدارة

  مجلس اإلدارة انلج
  اإلدارة التنفيذية

  

  السلطات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى
  اإلستشاريون

  نوالحسابات الخارجي ومدقق
  نوالمساھم

  السلطات المحلية
            

  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
  .عاماً ) ٢١(وعشرين  واحد أال يقل عن يجب : العمر  •
ما لم . من قانون الشركات التجارية القطري ) ٣٢٥(و) ٣٢٤(خيانة األمانة أو أي من الجرائم المشار إليھا في المادتين جريمة مخلة بالشرف أو لم يصدر حكم بإدانته في جناية أو  •
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  .عتباره ارد يكن قد 
جب ان تكون األسھم لترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويليجب ان يكون حائزاً على الحد األدنى من األسھم حسب ما ھو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة كشرط  •

 .من النظام األساسي للشركة  ٢٤المسؤوليات التي يتحملھا وفقاً للمادة  عنمخصصة كضمان لحقوق الشركة والمساھمين والدائنين واألطراف األخرى 
  . المطلوبة لتقديم الرؤى الموضوعية لعمليات الشركة ات المعرفة والمھارالتمتع ب •
  . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذابما في ذلك  عضو مجلس اإلدارةلتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز مسؤوليات إلالقدرة على ا •

  
  الكفاءة السلوكية

  
  الفطنة التجارية •

  اإلتصاالت •

  القيادة •

  العمل كفرد من مجموعة •

  مھارات شخصية جيدة •

  اإللتزام •

  والنزاھةالصدق  •

  الموضوعية •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •

  تخطيط األعمال التجارية •

  التطوير والتنظيم •

  القدرة على تطوير اإلستراتيجيات •

  المعرفة باإلستثمارات •
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  ه: الوصف الوظيفي 

    

 السياق التنظيمي 
      شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت –عضو لجنة التدقيق     مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية
  رئيس إدارة التدقيق الداخلي  مباشر  )المسؤول عنھم شاغل المنصبن يالمرؤوسعدد : (اإلشراف

  )في حالة رئيس اللجنة(سكرتير اللجنة 
  )عضو اللجنةفي حالة (سكرتير اللجنة   غير مباشر

  
  
  

  العملمضمون 
  الدور أھداف

  :مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمراجعة مستقلة وموضوعية لما يلي 
  ؛ ظمة الضوابط الرقابيةنأ •
  ؛ظمة المرعيةنين واألانلتزام بالقوإلا •
  ؛عمليات إدارة المخاطر •
  . ات الماليةاندقة وشفافية البي •
          

 
  
  
  
 
 
 
  

  األدوار و المسؤوليات التفصيلية
 .ات لجنة التدقيق جتماعإوالمشاركة الفعالة في  حضورال •
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  . ، على األقل مرة واحدة خالل السنة ستعراض السياسات المحاسبية والمالية وتقديم المالحظات والتوصياتإ.  شركةمراجعة المبادئ والمعايير والممارسات المحاسبية لل •
ات المالية انب الذاتية والتغيرات غير العادية في البيانتقييم الجوولمتطلبات والمعايير الرقابية ا تتماشى معو كاملة من أنھاوالتأكد  شركةلل المرحليةوات المالية السنوية انمراجعة البي •

  . لدقتھا ونزاھتھا
  .للشركة معايير ومقاييس لتقييم الضوابط المالية والتشغيلية  إلعداداإلدارة  انولج اإلدارة التنفيذيةالتنسيق مع  •
تقديم وإعداد التقارير الخاصة بھا والمخاطر إدارة يات وظيفة مسؤولوالموافقة على إطار عمل إلدارة المخاطر بما في ذلك التدابير الالزمة للتعرف على المخاطر ومھام ومراجعة ال •

  . وآلية تصعيد القنوات المتصلة بھا
  ) .إلخ... تشغيلية والمالية والسمعةوال انالسوق واإلئتم مخاطر مثل(وفقاً لنوع المخاطر  شركةلھا ال ةالمخاطر المعرض  على تطوير وتنفيذ عمليات تحديد وتقييم وإدارة شرافاإل •
ت الضوابط تعمل بشكل فعال وكذلك تقديم المساعدة والتوصيات إلى اإلدارة انالمالية بصورة منتظمة لتحديد ما إذا كو الرقابية التشغيلية الحصول على معلومات عن الضوابط •

  . من المخاطر والحدلتحسين ضوابط الرقابة الداخلية 
  . والھيكل التنظيمي فآتوالمكا شطة والتوظيفنميثاق التدقيق الداخلي والخطط واال نأمراجعة وتقديم معلومات حول موافقة لجنة التدقيق على مھام التدقيق الداخلي والمتعلقة بش •
  . الداخلي إدارة التدقيقو اإلدارة ين وتنسيق حل اية خالفات بينيلاخمراجعة التقارير ربع السنوية من المدققين الد •
ستعراض ومناقشة أي خالفات كبيرة اوكذلك  معالجة المالحظاتومساعدة اإلدارة على  والمالحظات التي تم تحديدھا من قبل مدققي الحسابات الخارجيينستعراض نتائج التدقيق ا •

  . التقارير المقدمة انواإلدارة بش مدققي الحسابات الخارجيينبين 
  .الشركة والمبادئ التوجيھية لقواعد السلوك المھني في  اتستعراض التقيد باإلجراءإو الشركةلفات والخروقات في اعن المخ اإلبالغت اجراءإالمشاركة في تطوير  •
  . جراءت التقاضيإأو إتخاذ / التأديبية و  باإلجراءاتوالموافقة على  التوصية  حتيالإلوامتثال إلالتحقيقات المتصلة بعدم االمشاركة في  •
المحاسبة والرقابة المحاسبية والتدقيق ومسائل  انلجنة التدقيق بش قبل من المرسلةلتلقي واإلحتفاظ ومعالجة الشكاوى ل تم إعدادھات التي اقتراح التحسينات على اإلجراءامتابعة و •

  . خرىأل، فضالً عن شكاوى الموظفين ا ت السرية واالخرى مجھولة المصادراغوتشمل ھذه البال.  التقارير المالية
  . عيةمستقلة وموضو بطريقةالمشاركة في تطوير وتنفيذ سياسة التدقيق الخارجي والمساھمة في تقييم تقارير التدقيق الداخلي  •
 العامةتعابھم وتقديمھا إلى المجلس ليتم عرضھا على الجمعية أين وتحديد ين المدققين الخارجيتعي قتراحاو الداخلي التدقيق إدارة يوفصل موظف التعيينمراجعة والموافقة على ال •

  . والحصول على موافقة المساھمين
  . المعمول بھاظمة ناألين وانلقوبا لتزامإلا مراقبةفعالية نظام  مراجعة •
  . الشركة بمتطلبات الجھات الرقابية بالتزام  فيما يتعلقومناقشة التقارير المقدمة  مراجعة •
  . شركة، في حالة وجود تغييرات على معايير المحاسبة والمبادئ التي تنطبق على الالشركة  اتأساليب تبني التغييرات المطلوبة لممارس انبش دارةمقترحات اإل مراجعة •
 . األرباح انات الصحفية بشانالبي انوتقديم توصيات بش مراجعة •
 .تحمل المسؤولية الجماعية عن مقررات وأعمال لجنة التدقيق  •

ً   باإلضافة  : فإن رئيس لجنة التدقيق يتحمل المسؤوليات التالية  ،  إلى المسؤوليات الواردة سابقا

  . قيادة لجنة التدقيق وممارسة سلطاته نيابة عنھا •
  . ات اللجنةجتماعإوواجبات لجنة التدقيق ووفقا لذلك الدعوة لعقد   عات حسب مسؤولياتاجتمالاقد ع •
  . واجبات وأعمال اللجنة  األعضاء يشاركون في انواإلشراف على  المخاوف واألفكار عنتاحة الفرصة الكافية لجميع األعضاء لإلعراب إ •
  . والمواضيع األخرى المتعلقة بلجنة التدقيقمداوالت القرارات وال نأتقديم تقارير إلى المجلس بش •
  . تقييم الصفات المميزة وكفاءات أعضاء اللجنة •

  
  العالقات الرئيسية    

 ً ً     داخليا   خارجيا
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  مجلس اإلدارة وأعضاء رئيس •
  مجلس اإلدارة انلج •
  إدارة التدقيق الداخلي •
  المخاطرو اإللتزام إدارة •
  اإلدارة التنفيذية •

  

  الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرىالسلطات والمؤسسات  •
  اإلستشاريون •
  نوالحسابات الخارجي ومدقق •
  نوالمساھم •
  السلطات المحلية •

  
            

  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
  .يكون عضو مستقل  انفي حال رئيس اللجنة ، يجب . يكون عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة  انيجب  •
  .معرفة معايير وممارسات المحاسبة واألمور المالية وإدارة المخاطر  •
  . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يارير المطلوبة وتقييم األداء ذستعراض التقإبما في ذلك  عضو لجنة التدقيقلتزام بالوقت وبذل الجھد الالزمين إلنجاز مسؤوليات إلالقدرة على ا •
  .لسنتين السابقتين ا خالل التدقيق الخارجي المعينة من قبل الشركة جھاتفي  اً يكون عضو لجنة التدقيق موظفاً سابقال  انيجب  •

  
  الكفاءة السلوكية

  
  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  القيادة •
  اإللتزام •
  الصدق والنزاھة •
  المھارات التحليلية •

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
  التطوير والتنظيم •
  القدرة على تطوير اإلستراتيجيات •
  المالية وإدارة المخاطر •
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    و: الوصف الوظيفي 

     

 السياق التنظيمي
          شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت – المكافآتعضو لجنة     مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية    
  )في حالة رئيس اللجنة(سكرتير اللجنة   مباشر  )ن المسؤول عنھم شاغل المنصبيعدد المرؤوس: (اإلشراف

  )اللجنة عضوفي حالة (سكرتير اللجنة   غير مباشر
  
  
  

  مضمون العمل
  الدور أھداف

  :مساعدة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمھام التالية 
  .وخطط العمل السنوية والموازنة التقديرية  ستراتيجية طويلة األمد والرؤية والقيماإلتطوير ومراقبة تنفيذ  •
  .تطوير ھيكل المكافآت والسياسات لمجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين  •
  .الوظيفية والرواتب والمكافآت والتعويضات للشركة تطوير الھيكل التنظيمي والدرجات  •
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  األدوار و المسؤوليات التفصيلية

  . لجنةالجتماعات إوالمشاركة بنشاط في   الحضور •
ول على متيازات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأن ھذه السياسات إلى المجلس لعرضھا على المساھمين والحصإلالمكافآت وا سياسة تطوير •

 . العامةجتماع الجمعية إموافقتھم خالل 
إستراتيجية الشركة وبين  والمديرين التنفيذيين الرئيسيين والتأكد من المواءمة بينمراجعة أھداف وإستراتيجيات الشركة طويلة األمد ومراجعة معايير األداء ألعضاء المجلس  •

 .مجموعة المؤشرات الرئيسية 
 . إلدارةوتقديم تقارير ھذا التقييم لمجلس اوغيره من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومقارنتھا باألھداف الطويلة األمد  أداء المدير العامالمشاركة في التقييم السنوي الخاص ب •
 .وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين بناءاً على تقييم اللجنة ألداء الفرد على ضوء مجموعة مؤشرات األداء الرئيسية  المدير العامكة في تحديد قيمة مكافأة ارالمش •
الرواتب والتقاعد وأساس المكافأة وأساس منح المكافآت  درجاتنطاق مراجعة والموافقة على سياسات التوظيف ذات الصلة التي أعدتھا اإلدارة بما في ذلك شروط التوظيف وال •

 .وغيره من ذوي المناصب اإلدارية التنفيذية  المدير العام إيقاف خدمةوشروط 
 .تحديد شروط أي صفقة متعلقة بالتعويضات في حال الموافقة على إنھاء عقود كبار الموظفين التنفيذيين في وقت مبكر  •
 .على اإلنصاف المبنيةالمشاركة في إعداد ھيكل الحوافز وخطط التعويضات  •

  :باإلضافة إلى المسؤوليات المشار إليھا أعاله ، فإن رئيس اللجنة مسؤول عن ما يلي 
 .قيادة اللجنة وممارسة السلطة نيابة عنھا  •
 .المساھمين للموافقة عليھا العامة الجمعية التوصية بتطوير ھيكل المكافآت للمجلس والتنسيق مع رئيس المجلس لتقديمھا إلى  •
 .إعداد ھياكل وسياسات المكافآت الموجه القائمة بشأن مراعاة أن يتم تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات المحدثة بشأن المعايير والممارسات  •
 .جتماعات اللجنة وفقاً لمسؤوليات وواجبات اللجنة إتنظيم  •
 .الفرصة الكافية لجميع األعضاء للتعبير عن آرائھم وأفكارھم واإلشراف على مشاركة جميع أعضاء اللجنة في أداء المھام المناطة باللجنة إتاحة  •
 .ھم على توسيع آفاق معلوماتھم وتحسين أدائھم إجراء تقييم موضوعي للجنة سنوياً وتقييم مواصفات وكفاءات أعضاء اللجنة ومساعدت •
  .أن يكون مسؤوالً مسؤولية جماعية عن مقررات اللجنة وإجراءاتھا  •

  
  

  العالقات الرئيسية    
 ً ً     داخليا   خارجيا
  أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و •
  التنفيذيةاإلدارة  •

  

  لحكوميةا والمؤسساتالسلطات  •
  اإلستشاريون •
 نوالمساھم •
  السلطات المحلية •
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  المعايير والكفاءات والمعرفة والخبرة
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
     

 .المعرفة والفھم الواسع بشأن األداء المرتبط بھيكل الرواتب والتعويضات ذات الصلة وتحركات السوق  •
  . جتماعاتإلالصلة وحضور ا يستعراض التقارير المطلوبة وتقييم األداء ذإبما في ذلك  المنوطة بهمسؤوليات الوبذل الجھد الالزمين إلنجاز  بالوقتلتزام إلالقدرة على ا •

  الكفاءة السلوكية
  

  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
  القيادة •
 مھارات تحليلية •
  اإللتزام •
  مھارات شخصية جيدة •
  الصدق والنزاھة •

  

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
 التطوير التنظيمي •
 التطوير اإلستراتيجي •
 إدارة وتقييم األداء •
  ھيكلية التعويضات •
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    ز: الوصف الوظيفي 

   

 السياق التنظيمي
          شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت – و الحوكمة اتالترشيحعضو لجنة     مسمى الوظيفي للمنصبال
    سم شاغل المنصبإ

  للشركة  العامةالجمعية   مسؤول تجاه
  وتقديم التقارير اإلدارية لرئيس مجلس اإلدارة

  
  

  نطاق المسؤولية    
  )في حالة رئيس اللجنة(سكرتير اللجنة   مباشر  )ن المسؤول عنھم شاغل المنصبيعدد المرؤوس: (اإلشراف

  )اللجنة عضوفي حالة (سكرتير اللجنة   غير مباشر
  
  
  

  مضمون العمل
  الدور أھداف

مساعدة المجلس كذلك . نتخاب وتقييم األداء إلاألھداف للتقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة لغرض إعادة ا تحديدتحديد وتقييم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة و فيمساعدة مجلس اإلدارة 
  .لتزام بمتطلبات الحوكمة إلعلى تحديد ومعالجة حاالت عدم ا
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  المسؤوليات التفصيليةاألدوار و 

  . والحوكمة لترشيحاتا ات لجنةجتماعإفي  بفعاليةوالمشاركة   الحضور •
مھام و تشكيل تحديد انإلى مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة بش الرجوعيجب .  المجلس انوتشكيل ومھام لج لمجلس اإلدارة يتعلق بالعدد والتشكيل المناسب تقديم توصيات فيما •

  . المجلس
  .الشركة  ولجان إدارةتطوير تشكيل ومھام مجلس  •
ً على  نأ • ت شفافة لتسمية اجراءإ إعدادومعايير إضافية إلختيار أعضاء جدد للمجلس  إعدادوبالشركة ومعايير ھيئة قطر لألسواق المالية المتعلقة  التعليمات المتبعةيكون مطلعا

 .  المرشحين لعضوية المجلس
 . وكاالت لتحديد المرشحين/ لمجلس اإلدارة وفقاً للمعاير والمؤھالت المحددة وكذلك السعي والحصول على المساعدة من الغير البحث عن وتحديد مرشحين  •
  .مراجعة الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة في الشركات التابعة  •
  .الشركة ختيار كبار المسؤولين التنفيذيين في إمقاييس ومعايير لمتطلبات  إعداد •
  . تخابھمانالمجلس وترشيح أعضاء المجلس إلعادة ألعضاء   قتراحات بناءة فيما يختص بتقييم األداء السنويإالمشاركة في تقديم  •
  . ته وواجباتهايمسؤول، بما في ذلك فعاليته وامتثاله ل إجراء تقييم سنوي موضوعي حول أداء المجلس •
  . تھااجراءإولية جماعية عن قرارات اللجنة والً مسؤويكون مسؤ ان •
 الشركةدير بھا تعمل وتيكون لھا تأثير على الكيفية التي  انالتي يمكن على أساس دوري ت اشركلستعراض وتقييم أي تغييرات في ممارسات الحوكمة الدولية والمحلية إلدارة اا •

  . والموافقة عليھا انفي نھاية المطاف تقديم التوصيات إلى المجلس إلجراء تعديالت بھذا الش.  سياسة الحوكمة
  : ، فإن رئيس اللجنة مسؤول أيضاً عن ما يلي باإلضافة إلى المسؤوليات المشار إليھا أعاله

  . قيادة لجنة الترشيحات وممارسة الصالحيات نيابة عنھا •
  . قبول وتنسيق ترشيحات أعضاء المجلس التي يقدمھا المساھمين •
  .العامة الجمعية جتماع اوقيادة عملية التصويت في  نزيھةنتخاب أعضاء المجلس بطريقة ات اءاتنظيم وتنفيذ إجر •
  . وفقاً لمسؤوليات وواجبات اللجنة لجنة الترشيحات جتماعاتاترؤس  •
  . ھم يشاركون في أداء مھام اللجنةانوالتأكد من  للتعبير عن آرائھم ومالحظاتھمتاحة الفرصة الكافية لجميع األعضاء إ •
التقييم السنوي ألعضاء المجلس مع  انمناقشة التقرير النھائي بش باإلضافة إلى ذلك ، .إلى مجلس اإلدارة  القرارات والمداوالت الخاصة باللجنة انتقديم التقارير إلى المجلس بش •

  . دارةرئيس مجلس اإل
  . المعرفة واألداء تحسينأعضاء اللجنة ومساعدتھم على  ةوكفاء مواصفاتإجراء تقييم موضوعي عن أداء اللجنة سنوياً وتقييم  •
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  العالقات الرئيسية    

 ً ً     داخليا   خارجيا
  أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و •
  التنفيذيةاإلدارة  •

  

  الحكومية وشبه الحكومية وجھات أخرى والمؤسساتالسلطات  •
  اإلستشاريون •
  ونالمساھم •

  
  
            

  والخبرةالمعايير والكفاءات والمعرفة 
  )المعرفة والخبرة الالزمة ألداء العمل بشكل مرضي: معايير اإلختيار (

  الشروط والمؤھالت
     

 .غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة  /يكون عضواً مستقالً  ان •
  . لمھارات والخبرات المطلوبة لتقديم الخدمات لمجلس إدارة الشركة والشركات التابعة امعرفة وفھم  •
يتضمن البحث عن مرشحين جدد لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة التقارير المطلوبة وتقييم بما  المنوطة بهمسؤوليات الوبذل الجھد الالزمين إلنجاز  بالوقتلتزام إلاالقدرة على  •

   .جتماعات إلاألداء وحضور ا
  الكفاءة السلوكية

  
  الفطنة التجارية •
  اإلتصاالت •
 القيادة •
  مھارات تحليلية •
  اإللتزام •
  مھارات شخصية جيدة •
  الصدق والنزاھة •

  

  الكفاءة المھنية
  

  اإلستشارة والتشاور •
  تخطيط األعمال التجارية •
  إدارة وتقييم األداء •
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