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 مقدمة
 

 :النجلس التالية  إنشاء لجان تمفي أداء واجباته . أنشأ  لجان نجلس اإلدارة لنمساعدة النجلس 
 

 لجنة التدقيق 

 لجنة الترشيحا  والحوكنة 

  لجنة النكافآ 

 
 قان  الشركة بدنج لجنة الترشيحا  والحوكنة نع لجنة النكافآ  في لجنة واحدة لتصبح لجنة الترشيحا  والنكافآ .

 
. لقد تم تشكيل هذه اللجان نع األخذ بعين اإلعتبار ننارمسا  حوكنة  مسنن نجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة األإن النهام والنمسؤوليا  التالية تنطبق أمسامسا على 

ننظنة التعاون ( ونبادئ UK Combined Codeادر عن هيئة قطر ألمسواق النال ونيثاق الننلكة النتحدة النجنع )الحوكنة للشركا  الندرجة الص نظامالشركا  الرائدة )
 لحوكنة الشركا  ...إلخ( وقانون الشركا  التجارية .قتصاد  والتننية اال
 

 التعديالت :

 
األمسامسي  غير نتضاربة نع النظامينكن تعديل هذه الواجبا  والنمسؤوليا  بأغلبية أصوا  الحاضرين في أ  إجتناع ألعضاء نجلس اإلدارة بشرط أن يكون التعديل / التعديال  

 .(يةألمسواق الناللالصادر عن هيئة قطر الحوكنة للشركا  الندرجة  ونظاموائح النعنول بها )على مسبيل النثال ، قانون الشركا  التجارية للشركة والقوانين والل
 

 العبارات النستخدمة في هذه الوثيقة :

 
 مسنن شركة قطر الوطنية لصناعة األ :       الشــركـــة 

   رئيس نجلس اإلدارة : رئيـس النجلس  
     نجلس اإلدارة نجلس / النجلس :
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 لجنة التدقيق
 

 تكوين اللجنة
تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

  . تتألف اللجنة على األقل نن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على أن يكون أغلبيتهم نن أعضاء نجلس اإلدارة النمستقلين 

 الننتدب عضواً في لجنة التدقيق يجب أن ال يكون رئيس نجلس إدارة الشركة والعضو . 

   ينالسنت خالل الشركة حسابات بتدقيق قام قد الشخص يكون أن يجب ال فإنه  (،18 رقم )المادة الهيئة في الشركات حوكمة لنظام وفقا 

 . مباشر غير أو مباشر بطريق اللجنة لعضوية الترشح على السابقتين
  لجنة واحدة للنجلس.يترأس أكثر نن ال يجب على رئيس اللجنة أن 

  يكون عضو في أ  لجنة أخرى للنجلس.ال يجب على رئيس لجنة التدقيق أن 
 

 غير تنفيذ  نمستقل  تشكيل اللجنة

 غير تنفيذ  نمستقل 

 نمستقل / تنفيذ غير 

 الندير العام 

 رئيس التدقيق الداخلي 

 الندقق الخارجي 

 ندير الشؤون النالية واإلدارية 

 القانونية رئيس الشؤون 

   فرد خارجي / نوظف في الشركة ، عند الحاجةأ 

 رئيس اللجنة

 عضواً 

 عضواً 

 )نن خالل دعوة نوجهة( 

 )نن خالل دعوة نوجهة(

 )نن خالل دعوة نوجهة(

 )نن خالل دعوة نوجهة(

 )نن خالل دعوة نوجهة(

 )نن خالل دعوة نوجهة(

 )نن خالل دعوة نوجهة(

ً للعضوية في لجنة التدقيق . مستنتد ندة العضوية  مدة عمل اللجنة ً نمسبقا بالنمسبة ألعضاء النجلس ، فإن العضوية المسارية النفعول في النجلس تعتبر شرطا

 تكون لندة أقصاها ثالثة أعوام قابلة للتجديد .وبالتزانن نع الندة التي تقضى في نجلس اإلدارة 

 
  



 مسنن شركة قطر الوطنية لصناعة األ   

5 

 

 

 عضوية اللجنة
 على األقل أحد األعضاء أن يكون لديه نعرفة بالشؤون النالية والنحامسبية .يجب   الشروط والمؤهالت

 نمستقل . اً يجب أن يكون رئيس اللجنة عضو 
 

 يجب أن يوافق النجلس على تعيينا  أعضاء اللجنة .  الترشيح
 

 مستقالة بنوجب إشعار نمسبق ندته ثالثة أشهر على أن يوافق عليها النجلس .التقبل ا  ستقالةالا
 

 النعتندة نن نجلس اإلدارة . لمسيامسا  النكافآ جتناعا  وفقاً اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدال  حضور ا  المكافآت
 

جتناعاتها اليعين مسكرتير اللجنة نن قبل لجنة التدقيق ويكون نمسؤوالً عن الحفاظ على جنيع وثائق اللجنة وتوزيع جدول األعنال والتحضير   سكرتير اللجنة
 باإلضافة إلى أ  نمسؤوليا  أخرى يتضننها الوصف الوظيفي الخاص بمسكرتير اللجنة .، 
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 جتناعات اللجنةا
 

 جتمعات اللجنةامكان عقد 
 

 

 . النقر الرئيمسي للشركة أو أ  نكان آخر يقرره رئيس اللجنة 
  

 . شهريننرا  خالل المسنة النالية وعلى األقل نرة كل  مستةعلى األقل   عدد مرات عقد اإلجتماع
  التدقيق الداخلي والندققين الخارجيين . وحدةعلى األقل نرة واحدة خالل المسنة النالية نع 

 
 .في األحوال العادية جتناع اللجنة اتدقيق قبل أمسبوع على األقل نن تاريخ عقد اليجب توزيع جدول أعنال لجنة   الدعوات وجدول األعمال

 
 يكون نكتنالً وقانونياً بحضور أغلبية األعضاء بنن فيهم رئيس اللجنة .  النصاب القانوني 

 .يمسنح بالتصوي  بالوكالة 

 جتناع .الختيار أحد األعضاء النمستقلين لترؤس اادقيقة ، يقوم أعضاء اللجنة ب 15جتناع الفي حال تأخر رئيس اللجنة عن حضور ا 
  

 يتم إتخاذ القرارا  بنوافقة أغلبية األعضاء وفي حالة تعادل األصوا  يعتبر صو  رئيس اللجنة هو الصو  النرجح .  القرارات إتخاذ
  

لتي الغرض تأدية واجباتها ، يجوز للجنة الدخول غير النقيد إلى مسجال  الشركة وغيرها نن الوثائق والتقارير والنواد أو النعلونا    الوصول إلى المعلومات
 بحوزة أ  نوظف أو نمستشار خارجي للشركة .

 

جتناع على األعضاء وذلك في غضون أمسبوع عنل نن اجتناع ويعنم نحضر كل اليحتفظ مسكرتير اللجنة بمسجال  نناقشا  وقرارا  ا  جتماعاتالمحاضر ا
 جتناع للتعليق عليه والنوافقة على النحضر .التاريخ عقد ا

 جتناع .النن قبل رئيس اجتناعا  اليتم توقيع نحاضر ا 

 طالع عليها نن قبل أ  عضو نن أعضاء نجلس اإلدارة .الجتناعا  نن قبل مسكرتير اللجنة نع إنكانية االحتفاظ بنحاضر االيتم ا 
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 مسؤوليات اللجنة
 

 البيانات المالية
 

 

  والعنليا  غير العادية والنجاال  التي تحتاج إلى درجا  عالية نراجعة التقارير النالية والنحامسبية النهنة بنا في ذلك القضايا النعقدة
جتهاد والحكم المسليم باإلضافة إلى البيانا  والتصريحا  النهنية أو التنظينية الحديثة الصادرة وفهم تأثيرها على البيانا  النالية النن ا

 قطر .للشركة بنا في ذلك الشركا  التابعة والكيانا  ذا  الصلة داخل أو خارج 
 

 . إجراء النراجعة نع اإلدارة والندققين الخارجيين لنتائج التدقيق ، بنا في ذلك أ  صعوبا  تواجهها اللجنة 
 

   نراجعة البيانا  النالية المسنوية ونصف المسنوية وربع المسنوية والنظر في نا إذا كان  دقيقة وصحيحة وكانلة ونتمسقة نع النعلونا
 والتي تعكس النعايير والنبادئ النحامسبية المسلينة .النعروفة ألعضاء اللجنة 

 

  ألمسواق لالتأكد نن أن البيانا  النالية والتقارير الصادرة هي على نحو يتفق نع الننارمسا  والمسيامسا  والنعايير النحامسبية لهيئة قطر
 رى تتعلق بإعداد التقارير النالية .وأنظنة التمسجيل النعنول بها في بورصة قطر ونع أنظنة اإلفصاح وأية نتطلبا  أخ يةالنال

 

 لنعلونا  كتنال اانراجعة التقرير المسنو  للشركة ونراجعة النالحظا  الواردة فيه والتقارير الرقابية األخرى ذا  العالقة والتأكد نن دقة و
 قبل تمسلينها حمسب نقتضى الحال .

 

 لنعايير النراجعة العانة النقبولة إجراء النراجعة نع اإلدارة والندققين الخارجيين بشأن جنيع الن ً مسائل النطلوب إحالتها للجنة وفقا
 والنتعارف عليها .

 

 . فهم كيفية إعداد اإلدارة للنعلونا  النالية النرحلية وطبيعة وندى تنمسيق ونشاركة التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي 
 

 رجيين قبل تمسلينها إلى الجها  الرقابية والنظر في نا إذا كان  كانلة ونتمسقة نراجعة التقارير النالية النرحلية نع اإلدارة والندققين الخا
 نع النعلونا  النعروفة ألعضاء اللجنة .

 

   . نراجعة أ  نن النمسائل القانونية التي ينكن أن تؤثر بشكل كبير على البيانا  النالية للشركة 
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نن اإلدارة والندققين الداخليين والندققين الخارجيين بشأن نا إذا كان  الضوابط الرقابية النالية والتشغيلية  الحصول على توضيحا   الضوابط الرقابية الداخلية
 ننامسبة وتعنل بشكل فعال .

 لتزام والنخاطر لتقييم النخاطر فينا يتعلق بالبيئة الرقابية الداخلية .الالحصول على تقارير ا 

 تقارير لالنظر في فعالية إدارة الشركة للنخاطر والضوابط الرقابية الداخلية على التقارير النالية المسنوية والنرحلية والتنظينية وغيرها نن ا
 نن وضوابط الرقابية لتكنولوجيا النعلونا  .األالرقابية بنا في ذلك 

 نظام نهيار الابيقا  وخطط الطوارئ لنعالجة النعلونا  النالية في حال النظر في كيفية نمساءلة اإلدارة عن أنن أنظنة الكنبيوتر والتط
 اآللي .

 مستعراض الرقابة الداخلية على التقارير النالية والحصول على افهم نطاق عنل النراجعة التي يقوم بها الندققين الخارجيين والداخليين و
 اإلدارة .تقارير عن النتائج والتوصيا  الهانة جنباً إلى جنب نع ردود 

   حتيال وأفعال غير قانونية وأوجه القصور في الرقابة الداخلية أو االتحقق ، بالتعاون نع الندققين الداخليين والخارجيين ، نن أ  عنليا
 غيرها نن النجاال  النشابهة .

 

 

 التنظيني للشركة .النراجعة والنوافقة على النيثاق والخطط واألنشطة والتوظيف والهيكل   التدقيق الداخلي

 . النراجعة والنوافقة على تعيين أو نقل أو إقالة نوظفي التدقيق الداخلي ونكافآتهم 

  التأكد نن عدم وجود قيود ال نبرر لها أو عدم فرض قيود على عنل التدقيق الداخلي في الشركة ، فضال عن حرية وصول التدقيق الداخلي
 قتضاء نن أجل أداء اللجنة للنهام النوكلة إليها .الإلى المسجال  والوثائق والنوظفين عند ا

 لتزام بنعايير الننارمسة النهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن نعهد التدقيق النراجعة فعالية دور ووظيفة التدقيق الداخلي بنا في ذلك ا
 الداخلي وغيرها نن النعايير والننارمسا  الفضلى النعنول بها .

 ننفصل نع رئيس التدقيق الداخلي لنناقشة أية نمسائل تعتقد اللجنة أو جهة التدقيق الداخلي وجوب نناقشتها على  نتظام وبشكلاجتناع بالا
 نفراد .ا

 نالتأكد نن أن اإلدارة تمستجيب لتوصيا  الندققين الداخليين وأن جنيع النعلونا  والبيانا  والمسجال  النطلوبة نن الندققين الداخليين ن 
 الرمسنية نتاحة وتمسلم إليهم نن قبل اإلدارة دون عوائق . أجل أداء واجباتهم
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 نراجعة نطاق وننهجية التدقيق النقترح للندققين الخارجيين بنا في ذلك تنمسيق الجهود نع الندققين الداخليين .  التدقيق الخارجي

  ية الدولية وفقاً لنعايير التدقيق الدولية ونعايير التقارير النالنناقشة الندققين الخارجيين بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق الذ  يقونون به
. 
  نراجعة أداء الندققين الخارجيين والتوصية بإنهاء عنلهم . في حال حدوث أ  خالف نع النجلس ، ينبغي توثيق القرار بهذا الخصوص

. 
  ل بين الندقق والشركة ، بنا يشن العالقةمستقاللية ونوضوعية الندققين الخارجيين نن خالل الحصول على بيانا  تحدد انراجعة وتأكد

 الخدنا  التي ال تتعلق بالتدقيق .

 . تقديم توصيا  إلى النجلس بشأن تعيين / إعادة تعيين الندققين الخارجيين 

  ندققين الخارجيين بنا يتضنن نراجعة الخدنا  اإلمستشارية لإلدارة وأتعاب الندقق مستقاللية رئيس التدقيق الداخلي والانراجعة وتأكد
 الخارجي بشكل مسنو  .

  إجراء نراجعة ونناقشة فصلية لتقارير الندققين الخارجيين بشأن جنيع المسيامسا  والننارمسا  النحامسبية الهانة وأية نمسائل نهنة أخرى
 م النتخذة فينا يتعلق بإعداد البيانا  النالية للشركة .نتعلقة بإعداد التقارير النالية وقراراته

  جتناعا  بشكل دور  وبشكل ننفصل نع الندققين الخارجيين لنناقشة أية نمسائل ترى اللجنة أو الندققين أنه ينبغي نناقشتها على اعقد
 نفراد بنا في ذلك ردود اإلدارة على تقاريرهم .ا

 إلدارية يقدم تقاريره إلى اللجنة على أمساس دور  فينا يتعلق بأية خدنا  ال تتعلق بالتدقيق والنقدنة التأكد نن أن ندير الشؤون النالية وا
 نن قبل الندققين الخارجيين ونمستوى األتعاب الندفوعة لتقديم نثل تلك الخدنا  .

  

 

ام لتزالوالنخاطر بالتعاون نع إدارة الشركة وإدارة التزام النراجعة النيثاق والخطط والنشاطا  والتوظيف والهيكل التنظيني إلدارة ا  لتزاما
 والنخاطر .

 لتزام في الشركة والتأكد نن عدم وجود أ  عوانل قد تؤثر على إمستقاللية اللتزام والنخاطر في تحديد حاال  عدم االالتأكد نن كفاءة إدارة ا
 ونوضوعية ورفع التقارير في إدارة النخاطر واإللتزام .

 لتزام والنخاطر وتحديد نكافآتهم .المستبدال وإنهاء خدنا  نوظفي إدارة ااافقة على تعيين ونراجعة والنوال 

 لتزام بالقوانين والنعايير النتبعة . الرقابة على نتائج تحقيقا  اإلدارة ونتابعتها )بنا يتضنن اإلجراءا  النراجعة فعالية أنظنة نتابعة ا
 ة أو في الشركا  التابعة .إلتزام في الشرك عدمالتأديبية( أل  حاال  

 . نراجعة نالحظا  التحقيقا  الصادرة عن أ  جهة رقابية 
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 نراجعة والنوافقة على إمستراتيجية إدارة النخاطر في الشركة وقابلية النخاطر في الشركة ومسيامسا  النخاطر .ال  إدارة المخاطر

 مستراتيجية والقانون والمسنعة وضنان تنفيذ خطط عنل الئتنان والمسوق واالنراجعة التقدم الذ  تم تحقيقه في تحديد نخاطر التشغيل وا
 لرصد وإدارة هذه النخاطر .

 . نراجعة ندى التقدم في تحديد وتقييم النخاطر التي تواجهها الشركة والكيانا  التابعة 

 . نراقبة ونتابعة الغش والخمسائر التشغيلية األخرى في الشركة 

  مستنرارية العنل في الشركة .امستنرارية العنل وتخطيط ااإلشراف على إدارة 

 . نراجعة العنليا  وإطار عنل الضوابط الرقابية إلدارة النخاطر التي تتعرض لها الشركة 

 . تحديد أدوار ونمسؤوليا  إدارة النخاطر في الشركة 

  مستنرارية العنل :اتحديد أطر خطط بديلة لجنيع الوظائف في الشركة للحد نن التأثير الناتج عن نخاطر 

  تنفيذ وإدارة خطة إدارة األزنا  وإطار عنل إدارة األزنا 

  األعنال في الشركة بتوقفاإلتفاق على الوق  النمسنوح 

 تراتيجية خالل وضع أزنةمسننح التوجيها  اإل 

 الحكونية .إدارة اإلتصاال  الخارجية بنا يتضنن التواصل نع اإلعالم والجها  الرقابية وخدنا  الطوارئ والجها   

 مستعراض التقارير النقدنة إلى اللجنة نن إدارة النخاطر فينا يتعلق بننارامسا  إدارة النخاطر في الشركة .ا 
  

 نتظام إلى النجلس عن أنشطة اللجنة والقضايا والتوصيا  ذا  الصلة .اتقديم التقارير ب  تقديم التقارير

  عنلها  داءأبناءاً على النتطلبا  الرقابية النعنول بها ، يقدم تقريراً مسنوياً للنمساهنين يوصف فيه تشكيل اللجنة ودورها ونمسؤولياتها وكيفية
 وأية نعلونا  أخرى نطلوبة وفقاً لألنظنة والقوانين .

 وصيا  لتزام وقضايا نراجعة الحمسابا  والتالنية والنخاطر واتقديم تقرير إلى النجلس بشأن قضايا مسالنة البيانا  النالية والنمسائل القانو
 الهانة .

 نراجعة أ  تقارير أخرى عن الشركة باإلضافة إلى القضايا التي تتعلق بنجاال  نمسؤولية اللجنة .  المسؤوليات األخرى

 بنمسؤوليتها وواجباتها .لتزام الالقيام بإجراء تقييم ذاتي مسنو  عن أداء اللجنة بنا في ذلك فعاليتها وا 

 . تنفيذ األنشطة األخرى النتعلقة بنيثاق التدقيق الداخلي النعتند في الشركة بناءاً على طلب النجلس 

 . القيام بنراجعة مسنوية لنمسؤوليا  وواجبا  اللجنة والتوصية إلى النجلس بإجراء تعديال  إذا تطلب األنر لذلك 

 د الحاجة .اإلشراف على مسير التحقيقا  الخاصة عن 

 اللجنة أن تطلب نصيحة نهنية نمستقلة إلدارة النخاطر النالية والنشورة أيضاً لنمساعدة اللجنة في ننارمستها المسلينة لمسلطاتها ونمسؤولياته 
 نع تحديد التكاليف التي مستتحنلها الشركة جراء ذلك .

 . القيام بأ  أنشطة إضافية يفوضها النجلس للجنة 

  لنجلس اإلدارةمسنو  التقرير التقديم  ً  . العنل الننجز والتوصيا  نتضننا
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 لجنة الترشيحات والحوكنة
  

 تكوين اللجنة
 

تشكيل وعدد أعضاء 
 اللجنة

 

 . تتألف اللجنة نن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ونمستقلين في نجلس اإلدارة 

  الترشيحا  والحوكنة .يجب أن ال يكون رئيس نجلس إدارة والعضو الننتدب الشركة عضواً في لجنة 

  يترأس أكثر نن لجنة واحدة للنجلس .ال يجب على رئيس اللجنة أن 

  يكون عضو في أ  لجنة أخرى للنجلس .ال يجب على رئيس لجنة التدقيق أن 
 

 غير تنفيذ  نمستقل  تشكيل اللجنة

 غير تنفيذ  نمستقل 

 غير تنفيذ  نمستقل 

  ةالتنفيذية عند الحاجرئيس النجلس والعضو الننتدب و/أو اإلدارة 

 أ  فرد خارجي / نوظف في الشركة عند الحاجة 

 

 رئيس اللجنة 

  ًعضوا 

  ًعضوا 

 )نن خالل دعوة نوجهة( 

 

 )نن خالل دعوة نوجهة( 

 

 
 مدة عمل اللجنة

 

حوكنة . مستنتد ندة والبالنمسبة ألعضاء النجلس ، فإن العضوية المسارية النفعول في النجلس تعتبر شرطاً نمسبقاً للعضوية في لجنة الترشيحا  

 العضوية بالتزانن نع الندة التي تقضى في نجلس اإلدارة ومسوف تكون لندة أقصاها ثالثة أعوام قابلة للتجديد .
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 عضوية اللجنة
 يتولى النجلس تعيين أعضاء لجنة الترشيحا  والحوكنة وذلك على أمساس النجنوعة النتوفرة نن األعضاء النمستقلين .  الترشيح

  
 مستقالة بنوجب إشعار نمسبق ندته ثالثة أشهر وأن يوافق عليه النجلس .التقبل ا  اإلستقالة

 
 النعتندة نن نجلس اإلدارة . لمسيامسا  النكافآ جتناعا  وفقاً اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدال  حضور ا  المكافآت

 
يعين مسكرتير اللجنة نن قبل لجنة الترشيحا  والحوكنة ويكون نمسؤوالً عن الحفاظ على جنيع وثائق اللجنة وتوزيع جدول األعنال   سكرتير اللجنة

 جتناعاتها ، باإلضافة إلى أ  نمسؤوليا  أخرى يتضننها الوصف الوظيفي الخاص بمسكرتير اللجنة .الوالتحضير 
 

 

 جتناعات اللجنةا
 اللجنةجتمعات امكان عقد 

 

 . النقر الرئيمسي للشركة أو أ  نكان آخر يقرره رئيس اللجنة 
 

 على األقل نرتين خالل العام .   عدد مرات عقد اإلجتماع
 

 جنة .اللجتناع اجتناع على أعضاء اللجنة نن قبل مسكرتير اللجنة قبل أمسبوع على األقل نن تاريخ عقد ايجب توزيع جدول أعنال كل   الدعوات وجدول األعمال
 

 يكون نكتنالً وقانونياً بحضور أغلبية األعضاء بنن فيهم رئيس اللجنة .  النصاب القانوني 

 .يمسنح بالتصوي  بالوكالة 

  ختيار أحد األعضاء النمستقلين لترؤس اإلجتناع .ادقيقة ، يقوم أعضاء اللجنة ب 15في حال تأخر رئيس اللجنة عن حضور اإلجتناع 
   

 يتم إتخاذ القرارا  بنوافقة أغلبية األعضاء وفي حالة تعادل األصوا  يعتبر صو  رئيس اللجنة هو الصو  النرجح .  إتخاذ القرارات
 

يحتفظ مسكرتير اللجنة بمسجال  نناقشا  وقرارا  اإلجتناع ويعنم نحضر كل إجتناع على األعضاء وذلك في غضون أمسبوع عنل نن   جتماعاتالمحاضر ا
 تعليق عليه والنوافقة على النحضر نن األعضاء .جتناع للالتاريخ عقد ا

 جتناع .اليتم توقيع نحاضر اإلجتناع نن قبل رئيس ا 

 حتفاظ بنحاضر اإلجتناعا  نن قبل مسكرتير اللجنة نع إنكانية اإلطالع عليها نن قبل أ  عضو نن أعضاء نجلس اإلدارة .اليتم ا 
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 مسؤوليات اللجنة
 

 الترشيح
 

 

  قدرتهم على إتخاذ قرارا  مسلينة نيابة عن الشركة والنمساهنين . تثب تحديد وترشيح أعضاء جدد لنجلس اإلدارة نن الذين 

 . تقييم األداء المسنو  للنجلس الحالي وترشيح أعضاء نجلس إدارة جدد وإعادة الترشيح لإلنتخاب نن قبل الجنعية العنونية 

 عتبار توافر عدد كاف نن النرشحين النحتنلين القادرين على أداء واجباتهم كأعضاء للنجلس باإلضافة الالتأكد نن أن الترشيحا  تأخذ في ا
إلى نهاراتهم ونعارفهم وخبراتهم ، وأيضاً نؤهالتهم النهنية والتقنية واألكادينية والشخصية . يجب أن تتم الترشيحا  على أمساس 

 . يةألمسواق الناللدئ التوجيهية النلحقة في أنظنة الحوكنة لهيئة قطر "الشخص الننامسب في النكان الننامسب" وفقاً للنبا
 : تقديم توصيا  بشأن العدد الننامسب لتكوين النجلس ، بنا في ذلك 

 . تشكيل لجان النجلس وتحديد نهانها 

 . تولي جنيع النمسائل النتعلقة باألداء الفعال ألعضاء النجلس 
 

  نجلس وننارمسة الرقابة على تقييم النجلس واإلدارة .ختيار أعضاء جدد في الالإعداد نعايير 

  نه .نإجراء تقييم ذاتي مسنو  ألداء النجلس عن اللجان الننبثقة 

  مستناداً إلى نعايير نن بينها :اتقدير وتقييم أعضاء النجلس 

 مستقانتهم وحكنهم على األنور ا 

  المسجل الشخصي في حقل الخدنة العانة 

 افي إلدارة شؤون الشركة قدرتهم على تكريس الوق  الك 

  تنوع الخلفيا  والخبرا  النكتمسبة التي يقدنها إلى النجلس 
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مستخدام الصالحية ، عند الحاجة ، في تعيين أو إنهاء خدنا  أ  شركة بحث عن نرشحين نحتنلين لعضوية نجلس إدارة الشركة ، بنا ا  الترشيح
 التعيين .في ذلك النوافقة على أتعاب الشركة وشروط 

  على اللجنة التأكد نن أن جنيع النرشحين لعضوية النجلس أن يكونوا أفراداً نن ذو  اإلنجازا  الكبيرة ويتنتعون بقدرا  قيادية واضحة
 هتنام خاص نن النمساهنين .اوأن ينثلوا جنيع النمساهنين وليس فقط نجنوعة ذا  

بشأن أ  تغييرا  في الننارمسا  الدولية والنحلية لحوكنة الشركا  والتي ينكن أن يكون لها إجراء النراجعة والتقييم على أمساس دور    الحوكمة
 تأثير على كيفية عنل الشركة وإدارتها لمسيامسا  الحوكنة وأيضاً التوصية للنجلس بإدخال تعديال  على تلك الننارمسا  .

 اإلجراءا  لحلها حمسب نقتضى الحال . لتزام بالحوكنة والتوصية إلى النجلس بإتخاذالالنظر في نمسائل عدم ا 

 ا  لتزام بها في الشركة ومسيامسا  الحوكنة للكيانالالتوصية بإتخاذ اإلجراءا  الننامسبة فينا يتعلق بالتغييرا  في ننارمسا  الحوكنة وا
 التابعة ذا  الصلة .

 . التوصية إلى النجلس للنوافقة على مسيامسة الحوكنة للشركة 

 نور التالية النتعلقة بنجلس اإلدارة :لتزام باألالالتأكد نن ا 

  نشر جنيع اإلفصاحا  / النعلونا  النطلوبة نن هيئة قطر لألمسواق النالية والجها  الرقابية األخرى على النوقع اإللكتروني للشركة
. 
 . تطوير برنانج تدريب رمسني لتطوير نعرفة أعضاء نجلس اإلدارة 

  عن النرشحين لعضوية نجلس اإلدارة .للنمساهنين ننارمسا  الحوكنة للشركة التي تقدم النعلونا  الكافية  أحكامإعداد 

 
  لنجلس اإلدارةمسنو  التقرير التقديم  ً  . العنل الننجز والتوصيا  نتضننا
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 لجنة النكافآت
  

 تكوين اللجنة
تشكيل وعدد أعضاء 

 اللجنة

  غير تنفيذيين نن نجلس اإلدارة . )نعظنهم نن النمستقلين(على األقل تتألف اللجنة نن ثالثة أعضاء 

 .  يجب أن ال يكون رئيس نجلس إدارة الشركة والعضو الننتدب عضواً في لجنة النكافآ 

 يترأس أكثر نن لجنة واحدة للنجلس . ال يجب على رئيس اللجنة أن 

 ى للنجلس .يكون عضو في أ  لجنة أخر ال يجب على رئيس لجنة التدقيق أن 
 

 غير تنفيذ  نمستقل  تشكيل اللجنة

 غير تنفيذ  نمستقل 

 /تنفيذ  غير نمستقل 

 رئيس النجلس والعضو الننتدب و/أو اإلدارة التنفيذية عند الحاجة 

 أ  فرد خارجي / نوظف في الشركة عند الحاجة 

 

 اللجنة رئيس 

  ًعضوا 

  ًعضوا 

 (نن خالل دعوة نوجهة) 

 

 (نن خالل دعوة نوجهة) 

 

 بالنمسبة ألعضاء النجلس ، فإن العضوية المسارية النفعول في النجلس تعتبر شرطاً نمسبقاً للعضوية في لجنة النكافآ  . مستنتد ندة العضوية عمل اللجنةمدة 

 تكون لندة أقصاها ثالثة أعوام قابلة للتجديد .وبالتزانن نع الندة التي تقضى في نجلس اإلدارة 
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 عضوية اللجنة
 الترشيح

 
 . يتولى النجلس تعيين أعضاء لجنة النكافآ  وذلك على أمساس النجنوعة النتوفرة نن األعضاء النمستقلين غير التنفيذيين في النجلس 

  
 مستقالة بنوجب إشعار نمسبق ندته ثالثة أشهر وأن يوافق عليه النجلس .التقبل ا  ستقالةالا

 
 النعتندة نن نجلس اإلدارة . لمسيامسا  النكافآ جتناعا  وفقاً اليتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدال  حضور ا  المكافآت

 
يعين مسكرتير اللجنة نن قبل لجنة النكافآ  ويكون نمسؤوالً عن الحفاظ على جنيع وثائق اللجنة وتوزيع جدول األعنال والتحضير   سكرتير اللجنة

 لخاص بمسكرتير اللجنة .جتناعاتها ، باإلضافة إلى أ  نمسؤوليا  أخرى يتضننها الوصف الوظيفي اال
 

 

 جتناعات اللجنةا
 عات اللجنةاجتمامكان عقد 

 
 . النقر الرئيمسي للشركة أو أ  نكان آخر يقرره رئيس اللجنة 

 
 على األقل ثالث نرا  خالل العام .   جتماعالعدد مرات عقد ا

 

 نة .جتناع اللجاجتناع على أعضاء اللجنة نن قبل مسكرتير اللجنة قبل أمسبوع على األقل نن تاريخ عقد ايجب توزيع جدول أعنال كل   الدعوات وجدول األعمال
 

 يكون نكتنالً وقانونياً بحضور أغلبية األعضاء بنن فيهم رئيس اللجنة .  النصاب القانوني 

 .يمسنح بالتصوي  بالوكالة 

 ختيار أحد األعضاء النمستقلين لترؤس اإلجتناع .ايقوم أعضاء اللجنة بدقيقة ،  15جتناع الفي حال تأخر رئيس اللجنة عن حضور ا 
   

 يتم إتخاذ القرارا  بنوافقة أغلبية األعضاء وفي حالة تعادل األصوا  يعتبر صو  رئيس اللجنة هو الصو  النرجح .  إتخاذ القرارات
 

جتناع على األعضاء وذلك في غضون أمسبوع عنل نن اجتناع ويعنم نحضر كل اليحتفظ مسكرتير اللجنة بمسجال  نناقشا  وقرارا  ا  جتماعاتالمحاضر ا
 جتناع للتعليق عليه والنوافقة على النحضر نن األعضاء .التاريخ عقد ا

 جتناع .الجتناع نن قبل رئيس االيتم توقيع نحاضر ا 

 نن قبل أ  عضو نن أعضاء نجلس اإلدارة .جتناعا  نن قبل مسكرتير اللجنة نع إنكانية اإلطالع عليها الحتفاظ بنحاضر االيتم ا 
 

  



 مسنن شركة قطر الوطنية لصناعة األ   

17 

 

 مسؤوليات اللجنة
 المكافآت

 

  وكبار النوظفين التنفيذيين . على أن يتم تحديد الترابط بين النكافأة واألداء نن خالل هذه إعداد الئحة المسيامسة العانة لنكافآ  النجلس
 الطويلة األجل المسيامسة بحيث تشنل نعايير قابلة للقياس التي تركز على النصالح

 مستنرار وتحفيز األفراد النؤهلين والنطلوبين إلدارة الشركة بشكل ناجح .اإعداد إطار عنل شفاف لنكافآ  اإلدارة التنفيذية لجذب و 

 يضا  وإعداد مسيامسة نكافآ  لألعضاء التنفيذيين الذين يتم تعيينهم في الشركا  التابعة . تقديم النشورة لهم فينا يتعلق بالرواتب والتع
 للنديرين وأعضاء اإلدارة التنفيذية .

 طالع .الالحصول على نوافقة نجلس اإلدارة على مسيامسة النكافآ  . تقديم مسيامسة النكافآ  للجنعية العنونية ل 

 أكد نن تحديد تتحديد أهداف الشركة فينا يتعلق برئيس نجلس اإلدارة والعضو الننتدب والندير العام وأعضاء آخرين في اإلدارة التنفيذية لل
 مستراتيجية .الالنكافآ  بناءاً على إنجازا  في تحقيق األهداف الطويلة األند وا

 قتصاد  التوصية نكافآ  اإلدارة التنفيذية الحالية والنعينة حديثاً إلى نجلس اإلدارة بحمسب نمستوى النكافآ  في المسوق ضنن القطاع ا
 نفمسه .

  ونطاق تنظيم التقاعد وأمسس تحديد نكافأة نهاية المسنة والزيادا  على الرواتب ووشروط  النوافقة على شروط التوظيف وعقد الخدنا
 توقيف عنل الندير العام وأعضاء آخرين في اإلدارة التنفيذية .

 . نراجعة هيكل التعويضا  والبدال  لنوظفي الشركة وتقديم التوصيا  لنوافقة نجلس اإلدارة 

  نع إدارة الشركة وتحليل اإلتجاه وأداء الشركة والننهجية النتبعة في تحديد التعويضا  المسنوية .نراجعة بيانا  الننافمسين في المسوق 

 نراجعة والنوافقة على ترتيبا  نهاية الخدنة بنا يتناشى نع تعلينا  العنل النعنول بها ال. 
 

 نراجعة والنوافقة على أ  إفصاحا  نلزنة بتعويضا  إدارة الشركة .ال  المكافآت
 . تقييم نكافآ  اإلدارة التنفيذية بناءاً على األداء والنشاركة في اللجان 
 ل نالنوافقة على شروط التوظيف وعقد الخدنا  ونطاق تنظيم التقاعد وأمسس تحديد نكافأة نهاية المسنة والزيادا  على الرواتب ووشروط توقيف ع

 ين في اإلدارة التنفيذية .رئيس نجلس اإلدارة والعضو الننتدب والندير العام وأعضاء آخر
 .  نراجعة وتقييم أداء الندير العام واإلدارة التنفيذية بشكل مسنو  نقارنة بأهداف الشركة طويلة األند ورفع التقارير بالنالحظا 
 . تحديد شروط باقة التعويضا  في حال إنهاء خدنا  أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية بشكل نبكر ونتوافق عليه 
  الدولةعتبار القوانين النتبعة في النكافآ  أعضاء نجلس اإلدارة للكيانا  التابعة آخذين بعين اتحديد باقة . 
  التي يتم  التوصيا  األخرىوكذلك إعداد التوصيا  والعروض النطلوبة إلى نجلس اإلدارة للنوافقة فينا يتعلق بنطاق العنل للجان التابعة

 قنوا  الننامسبة .رفعها نن قبل اإلدارة العليا نن خالل ال

 . نراجعة باقا  النكافآ  لإلدارة التنفيذية للكيانا  التابعة 
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 تزانها بالنهام والنمسؤوليا  النوكلة .الالقيام بتقييم ذاتي بشكل مسنو  ألعضاء للجنة بنا يتضنن فعاليتها و  مسؤوليات أخرى

   تعديال  إلى النجلس ، حيثنا ينطبق . وتقديم التوصيا  بأ  نراجعة نهام ونمسؤوليا  اللجنة بشكل مسنو 

 .  الحصول على النشورة النهنية بنا يتضنن نشورة خبراء نكافآ  نمستقلين ، أيننا كان ذلك ضرورياً في تحديد النكافآ 

 . تحديد اإلبقاء على أو إنهاء نكافآ  النمستشارين والنوافقة على أتعاب وشروط النشروع 

 اإلدارة فينا يتعلق بنالحظا  وتوصيا  اللجنة وأ  أنور أخرى تراها اللجنة ننامسبة أو عند طلب  رفع التقارير بشكل دور  إلى نجلس
 نجلس اإلدارة .

  نعلونا  عن أحكام نصاريف النوظفين بشكل دور  .النراجعة 

 . القيام بنهام إضافية نوكلة نن قبل نجلس اإلدارة 

  لنجلس اإلدارةمسنو  التقرير التقديم  ً  . لننجز والتوصيا العنل ا نتضننا
  

 

 


