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 مقدمة  

  

 غرض وأهداف الدليل  . 1

   

كات الحالي ) 1-1 ن دليل سياسات حوكمة الشر كات الدليل" -يشار إليه فيما بعد ب يبي  "( سياسات حوكمة الشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي تنظم عمل شر
كة" - بــشار إليها فيما بعد )ي سمن الت  "(. ويشكل الدليل الشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  كة  سمن الساس لسياسات الحوكمة بشر فور اعتماده من مجلس إدارة الشر

ن االعتبار النظام الساسي مجلس اإلدارة" - بــــبعد )يشار إليه فيما  "(. تم إعداد هذا الدليل مع الخذ بعي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي  سمن لشر
ن
يعات واللوائح المعمول بها ف ن الخرى ذات العالقة والتشر والقواني 

كات مثل  كات  نظامنظام حوكمة الشر كات للشر هيئة قطر لر بها بيان والصاد الخاضعةالمدرجة حوكمة الشر

 لألسواق المالية. 

كات، وتتضمن أهداف هذا الدليل  1-2 ي نظام حوكمة الشر
ن
يهدف هذا الدليل إل تناول كافة النواحي الواردة ف

  :  بصفة خاصة ما يلي

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-2-1 كات ومساعدة شر عل توجيه  سمن تلخيص مبادئ وممارسات حوكمة الشر

كات.  أعضاء مجلس ا  إلدارة / اإلدارة ووضع هيكل رسمي لحوكمة الشر

كة بهدف تحقيق  1-2-2 اإلعالن عن الهيكل واإلجراءات المقررة لمراقبة وتوجيه وإدارة أعمال وشؤون الشر

ن القيمة.    االستقرار المالي وتحسي 

كة دون تمي 1-2-3 ي الشر
ي يعتمدها مجلس اإلدارة ويمتثل لها كافة موظفن

ن أو استثناء.  توضيح السياسات الت   ي 

ي  1-2-4
ن
ة لرئيس مجلس اإلدارة والمدير اإلداري، والمدير العام واإلدارة التنفيذية ف التأكيد عل المسؤولية المباشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ا لحكام هذا الدليل، وكذا التأكيد عل مسؤولية ًإل العمل طبق سمن توجيه شر

كة بشأمجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة   لحكام هذا الدليل.   طبقا  ن مراقبة تنفيذ مهام الشر

كات مسؤولية التنسيق الشامل  1-3 يتحمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المنوط بها تطبيق نظام حوكمة الشر

فيما يتعلق بمحتويات هذا الدليل الحالية وأية تحديثات تالية معتمدة قد تطرأ عليه. ويتحمل كل موظف 

ي 
ي هذا الدليل.   من موظفن

ن
كة عل حده مسؤولية إنجاز مسؤولياته / مسؤولياتها المنصوص عليها ف  الشر

كات.   1-4 كة فيما يتعلق بهيكل حوكمة الشر ي الشر
ن موظفن كة بي   يعتير هذا الدليل وثيقة تفاهم مشي 
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 بيان حقوق الطبع   . 2

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-1 كات الحالي وما حقوق مسجلة لدليل سي سمن تملك شر اسات حوكمة الشر

كة لي  نقلهو حذف أي جزء من محتوياته أو يتضمنه من محتويات. عل أنه ال يجوز نسخ أ من مقر الشر

 سبب كان دون الحصول عل ترصي    ح خطي مسبق من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية المفوضة بذلك.  

ية وال يتم اإلفصا  عنها أو توزيعها عل أي أشخاص أو يتم التعامل مع محتويات هذا الدليل عل أنها ش  2-2

كة أو خارجها.   ا  عمالء غي  مرخص لهم الحصول عل ذلك، سواء  داخل الشر

    

 االمتثال  . 3

ن  3-1 ي حالة وجود تعارض بي 
ن
ي االعتبار عند إعداد هذا الدليل. وف

ن
ي دولة قطر ف

ن
يعات المعمول بها ف تم أخذ التشر

كة، فإن أحكام البيانات الرسمية والنظام هذا الدليل وأية بيانات ر  سمية أخرى أو مع النظام الساسي للشر

ليل ما لم كان الحال( هي المعمول بها والسارية النفاذ. وال يعتد بأي تعديل يطرأ عل هذا الد الساسي )أي

يعات واللوائح المذكورة.  متوافقا  يكن   مع أحكام التشر

 

 التنسيق   3-2

:    بابا  ل تسعة عشر قسم هذا الدليل إي   وستة مالحق. يتضمن كل باب العناوين التالية بالنسق التالي

كات لهذا الدليل، ويشار إليه كود السياسة 4-1 كات " -بـ : كود سياسة حوكمة الشر        سياسة حوكمة الشر

كات عل .. رقم ..  ". ويتم تخصيص كود لكل سياسة لتوحيد اإلشارة إل سياسات حوكمة الشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال مست  .  سمن وى شر

كة قطر الوطنية لصناعة ال تاري    خ النفاذ 4-2 ي التاري    خ الفعلي لممارسة السياسة بشر
ي سمن : يعتن

ن
. وف

ن النفاذ.    حالة تعديل السياسات، يعدل التاري    خ ليتفق مع تاري    خ دخول السياسة المعدلة إل حي 

ي تاري    خ إجراء آخر تعديل تاري    خ التعديل 4-3
 عل السياسة.  : يعتن

ي الشخص المسؤول عن الحفاظ عل السياسة وضمان تحديثها. مسؤول الموارد 4-4
 : يعتن

كات.  اسم السياسة 4-5 ي اسم سياسة حوكمة الشر
 : يعتن

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

كة. : يحدد نطاق السياسة المسؤولية الشخصية عن تنفيذ السياالنطاق 4-7  سة عل مستوى الشر

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

 : تقسم بيانات السياسة إل أبواب فرعية مختلفة طبقا لمحتوى البيان.  األبواب الفرعية 4-8-1
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 إدارة الدلیل

 مسؤوليات التحديث  

ن ش يتم تدوين وتسجيل كافة التعديالت والبنود الجد 1-1 يدة بشكل مناسب. كما يحتفظ مجلس اإلدارة وأمي 

 المجلس بنسخة "مطبوعة" منها.  

 وتعززري تعديل عل السياسات الحالية. يتم تحديث الدليل كلما أضيف  سياسات جديدة أو أج 1-2

  : ي
 التعديالت باآلت 

 .  قسم )أقسام( إضافية 1-2-1

 حالية.( أقسام) لقسمإضافية  أقسام 1-2-2

 أو جزء )أجزاء( منه.   حالية( أقسام) قسمعل  تعديل 3- 1-2
 

الحالية( إل الدليل. وعل أية حال، يتم استبدال  لألقسامجديدة )أو أجزاء جديدة  أقسامتضاف أية  1-3

ي ملف منفصل بنفس 
ن
الفصول الحالية عند إجراء تعديالت. ويتم االحتفاظ بالصفحات المستبدلة ف

ي كل الحوال، يتم تحديث جدول محتويات الدليل  ترتيب المحتوى الصلي لتسهيل أغراض
ن
المراجعة. وف

 بالقدر المناسب لتسهيل اإلشارة الصحيحة إل المحتويات.  

ي تطرأ عل هذا الدليل لموافقة مجلس اإلدارة.   1-4
 تخضع كافة التعديالت الت 

   

 سجل التعديالت   . 2

ورة إلجراء تعديالت، يقوم الموظف المختص بع 2-1 ي حالة وجود ضن
ن
رض مقي   التعديالت عل المدير ف

شيحات والحوكمة بمراجعة  شيحات والحوكمة. ثم تقوم لجنة الي  العام الذي يحيلها بدوره إل لجنة الي 

 وتقديم التوصيات إل مجلس اإلدارة العتمادها.  

2-2  : ن ش مجلس اإلدارة بسجل رئيسي للتعديالت وفقا للنموذج التالي  يحتفظ أمي 

   

 تعديل رقم تاري    خ القسم البيان اعتمده

   االعتماد النفاذ     

            

  

ن ش مجلس اإلدارة إدخال كافة التعديالت المعتمدة عل الدليل.   2-3  يراعي أمي 
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 سجل التحديث  . 3

ي تطرأ عل الدليل تباعا لسهولة اكتشاف أي خطأ يحدث أثناء تحديث الدليل.   3-1
ات الت   يتم ترقيم التغيي 

ي ح 3-1-1
ن
الة أي تغيي  يطرأ عل الدليل، يتم تسجيل تاري    خ التحديث إل جانب رقم ف

 التحديث.  

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

 يحتفظ أمين سر مجلس اإلدارة بسجل تحديث هذا الدليل.   3-1-3

 

3-2   : م سجل التحديث بالشكل والنسق التالي ن  يلي 
 

 باب التحديث التحديث رقم تاري    خ التحديث االسم

        

 

ي سجل المرخص لهم باإلطالع.  3-1
ن
 يتم توزي    ع كافة التحديثات المعتمدة عل الفراد الوارد بياناتهم ف

   

 سجل المرخص لهم باإلطالع  . 4

 يحتفظ مجلس اإلدارة بنسخة أصلية من الدليل.  4-1

 يحق لألفراد المذكورين أدناه اإلطالع عل الدليل:  4-2

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

ن ش المجلس.  4-2-2  أمي 

 المدير العام.  4-2-3

 رؤساء اإلدارات.   4-2-4

كة مرخص له بذلك.   4-2-5 ي الشر
 أي موظف آخر من موظفن

 

ن ش مجلس اإلدارة بسجل  4-3 ن أدناه. ويحتفظ أمي  يتم تسجيل جميع المرخص لهم باإلطالع كما هو مبي 

 الع ويتول مهام تحديثه.  المرخص لهم باإلط 
   

 تاري    خ المرخص له باإلطالع اإلدارة

 االعتماد اإلطالع االسم الوظيفة 
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 تكرار التعديل والمراجعة   . 5

ي تطرأ عل النشطة التجارية لشر  5-1
ات الت  ات منتظمة إلضافة التغيي  كة يتم مراجعة الدليل واعتماده عل في 

 .  سمن قطر الوطنية لصناعة ال 

 فيما يلي بيان صيغة هيكل المراجعة:   5-2

 السياسات تكرار المراجعة مراجعات استثنائية مسؤولية المراجعة

رؤساء اإلدارات بالتنسيق 

 مع المدير العام. 

 تغيي  السس أو أي تغيي  رئيسي 

 . ي  آخر سواء داخلي أو خارحر

سياسات حوكمة  سنوي

كات  الشر

  

 عتماد  اال  . 6

 فيما يلي صيغة االعتماد:   6-1

   

ات المراجعة االعتماد اح التغيتر
 السياسات اقتر

المدير العام ولجنة  مجلس اإلدارة

شيحات  الي 

 والحوكمة. 

سياسات حوكمة  رؤساء اإلدارات

كات  الشر
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كات         كود السياسة   1 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200/ ..... /   : .....         تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم  ومسؤوليات مجلس اإلدارة    مهام 1 - سياسة حوكمة الشر
  

 
  

 الغرض:  

ي إعداد تم إعداد 
ن
والمسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة وأعضاء المجلس الذين  المهامالسياسة التالية للمساعدة ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال   .   سمن يراقبون أعمال شر

   

 النطاق  

يخضع نطاق تنفيذ هذه السياسة الختصاص مجلس اإلدارة. ويضمن مجلس اإلدارة من خالل اإلدارة التنفيذية 

كات ومراقبة المخاطر المتعددة بمستويات  تنفيذ  ، وتؤدى كافة الدوار والمسؤوليات حثيثةإجراءات حوكمة الشر

ن االع  ي هذه السياسة من خالل الوظائف ذات العالقة مع الخذ بعي 
ن
تبار التعامل من خالل هيكل المذكورة ف

 .   اتالسلط

   

 المحتويات   
   

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   . 1

ي اختصاصات المجلس.    يتم توثيق 
ن
 الدوار والمسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة ف

  

 المعلومات والتنمية المهنية   . 2

يضمن رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب استالم كافة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد تعريف رسمي  2-1

 فور التحاقهم بالمجلس.  
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كة قطر الوطنية لصناعة ا 2-2 ن ش مجلس إدارة شر مسؤولية حفظ وثائق المجلس  سمن ل يتحمل أمي 

ها من المستندات الخرى الالزمة عل أعضاء المجلس، إضافة  وتوزي    ع مذكرة العمال والدعوات وغي 

ن ش لمجلس اإلدارة مواد التعريف ويحدد مواعيد  إل توزي    ع محرصن االجتماع والقرارات. كما يوفر أمي 

 جلسات التعريف لعضاء مجلس اإلدارة الجدد.  

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-3 اتيجية ورؤيتها  سمن يتضمن برنامج التوجيه تعريف بشر وأهدافها االسي 

ورسالتها وموظفيها وأعمالها الساسية باإلضافة إل المستندات ذات العالقة بكافة أعمال مجلس 

 اإلدارة.  

ي كما يجوز لعضاء مجلس اإلدارة اإلبالغ عن احتياجات التدريب/التنمية دع 2-4
ما للتنمية الذاتية الت 

ن ش  كة. ويعرض أمي  ي يحددها مجلس اإلدارة لتوجيه أعمال الشر
ن المهارات الت  تهدف إل تحسي 

مجلس اإلدارة سنويا مخطط التنمية عل لجنة المكافآت لمراجعته واعتماده من رئيس مجلس اإلدارة 

 والعضو المنتدب.  

كة يضمن مجلس اإلدارة سهولة حصول كافة أعضائه  2-5 عل االستشارات المهنية المستقلة عل نفقة الشر

عل أن يتم اعتمادها من قبل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أو المجلس بأكمله )إذا كان  

 االستشارات متعلقة برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب(. 

ن  2-5-1 الحصول عل تلك  وعل أية حال، يجوز لغلبية أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذيي 

 االستشارات دون التقيد بموافقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.  

 تتا  عدد من الموارد الكافية للجان مجلس اإلدارة لالضطالع بمهامها.   2-6

، مثل مراجعي الحسابات أو  2-7 كة الحصول عل مراجعات دورية من الغي  يجوز لمجلس إدارة الشر

ن أو  كة.  ال المكاتباالستشاريي   قانونية لتقييم تعامل مجلس اإلدارة ولجانه وإدارته مع احتياجات الشر

 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة   3

 3-1   :  تتمثل المسؤوليات الساسية لعضاء مجلس اإلدارة طبقا للممارسات الرئيسية فيما يلي
 

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ي كافة نواحي الدوار المنوط بها وإعداد جدول العمال.  ترأس مجلس اإلدارة ومراقبة ف 3-1-1
ن
 اعليته ف

ي الوق   3-1-2
ن
اف عل حصول أعضاء مجلس اإلدارة عل معلومات دقيقة وواضحة وف اإلشر

 المناسب.  

كة ومساهميها.   3-1-3 ن الشر  ضمان التواصل الفعال بي 

ن أعضاء مجلس تسهيل توزي    ع المدراء بفاعلية وضمان وجود عالقات بنا  3-1-4 ءة بي 

 اإلدارة.  
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كة  3-1-5 ي عمليات الشر
ن
ن ف العمل بتفرغ كامل كمدير مسؤول عن مراقبة مصالح المساهمي 

 اليومية. 

اتيجية المعتمدة من مجلس  3-1-6 ي إعداد وتحقيق المبادرات االسي 
ن
المشاركة ف

 اإلدارة. 

ي تقع ضمن السلطة المخولة إليه عتماد 3-1-7
 .  بعض المعامالت الت 

كة وأدائها بالتنسيق مع المدير  3-1-8 تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية محدثة عن أنشطة الشر
 العام.  

ام بإجراء تقييم الداء السنوي لمجلس اإلدارة.   3-1-9 ن  ضمان االلي 

    

ن     أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذيي 

ن ما  :   تتضمن مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذيي   يلي

كة.  3-1-10 اتيجية الشر حات إلسي  اض البناء وإعداد مقي   االعي 

ن أداء اإلدارة لتحقيق الهداف المتفق عليها ومتابعة تقارير الداء.  3-1-11  تأمي 

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

ن اإلدارة التنفيذية.  ت 3-1-13  حديد المكافآت المناسبة وتعيي 

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

ي حاالت تعارض المصالح.   3-1-15
ن
، خاصة ف ن كة والمساهمي  ام وإعطاء الولوية لمصالح الشر ن  ضمان االلي 

ي إعداد وتنفيذ قواعد  3-1-16
ن
كات.  المساهمة ف  وإجراءات حوكمة الشر

 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-2 :   سمن يجب أن يقوم كافة أعضاء مجلس إدارة شر  بما يلي

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

كة. ممارسة كافة الصالحيات وأداء كافة الواجبات بحسن نية لتحقيق أفضل مصال 3-2-2  ح للشر

 الترصف باستقالليه بخصوص ممارسة سلطاتهم.   3-2-3

ن مصالحهم الشخصية أو واجباتهم تجاه اآلخرين.   3-2-4 كة وبي  ن واجباتهم تجاه الشر  تجنب التعارض بي 

كات.   3-2-5 ام بمعايي  حوكمة الشر ن
 االلي 

 اختصاصات في محدد هو اكم اإلدارة مجلس شرف لميثاق اًضمان تنفيذ أنشطتهم الخاصة طبق 3-2-6

 اإلدارة.   مجلس

بذل الجهد الالزم لالستيعاب الكامل لكافة أعمال الشركة والبيئة القانونية التي تعمل الشركة من  3-2-7

خاللها وتقديم المقترحات والتغذية الراجعة للمدير العام ومجلس اإلدارة واللجان اإلدارية فيما يتعلق 

 اإلدارة.   بمحتوى وصياغة تقارير مجلس

 وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة إلى أقصى حد ممكن.    3-2-8
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المشاركة في األنشطة المتعددة لصالح الشركة لنمو العمل وخدمة المجتمع ودعم صورة الشركة بعد  3-2-9

 الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس اإلدارة.  

حة وتعذر اتخاذ قرار إذا تعرض أعضاء مجلس اإلدارة لمه 3-3 كة أو إجراءاتها المقي  ام متعلقة بأعمال الشر

ي محرصن مجلس اإلدارة. عند استقالة أي عضو 
ن
بشأنها فإن عليهم التأكد من تسجيل هذه المشكالت ف

ن أعضاء المجلس، إذا   من أعضاء المجلس فعليه تقديم بيان خطي إل رئيس مجلس اإلدارة، لتدويره بي 

 هذه المهام.  كان يتضمن أي من 

ي تعامالتها مع الغي  وأمام المحاكم. وينفذ رئيس مجلس اإلدارة  3-4
ن
كة ف يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشر

م بتوصياته. ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض بعض صالحياته لي عضو من  ن قرارات المجلس ويلي 

من قانون  103المادة ه )أعضاء المجلس. ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل الرئيس حال تغيب

ي قطر(.  
ن
كات التجارية ف  الشر

   

ن بمجلس اإلدارة  4  التعيير

حاتها بعد ذلك لمجلس اإلدارة لعرضها  4-1 شيحات والحوكمة أعضاء مجلس اإلدارة، وتقدم مقي  ن لجنة الي  تعي 

 عل الجمعية العامة. 

4-2   : ي كافة أعضاء مجلس اإلدارة المتطلبات اآلتية كحد أدتن
ن
 يستوف

ام بأحكام  4-2-1 ن ي  (97المادة )االلي 
ن
كات التجارية ف  قطر )أي أن يكون عمر المرشح واحد من قانون الشر

، (21وعشرين )  إلخ(.   ...  عاما عل القل، وأن تكون عدد السهم مطابقة لحكام النظام الساسي

ة من خالل إعداد الرؤية أن يمتلك المرشح/العضو المعرفة والمهارات المطلوبة لتولي المهام القيادي 4-2-2

اف عل اإلدارة لضمان تحقيق أقىص رب  ح  ي واإلشر اتيجر والمبادئ والقيم والمخطط اإلسي 

 للمستثمر.  

ي مجال السواق الدولية وإدارة العمال المعقدة.   4-2-3
ن
ة ف  يفضل من لديه خير

ام بالوق  وبذل كافة 4-2-4 ن ورية إلنجاز كافة  أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة قادرين عل االلي  الجهود الرصن

مسؤوليات مجلس اإلدارة، ومنها مراجعة التقارير المطلوبة وتقييم الداء ذات العالقة وحضور 

 اجتماعات مجلس اإلدارة. 

ي جماعة  أن 4-2-5
ن
يكون لديه خصائص شخصية مثل الحماس وصفة القيادة القوية والقدرة عل العمل ف

ما بالعمل لصالح ن كة  وأن يكون ملي  ن بشر ف العاملي  كة بما يتماسر مع الرؤية العامة وميثاق شر الشر

 .   سمن قطر الوطنية لصناعة ال 
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امات الهامة الخرى لعضاء المجلس  يتم  4-3 ن ي ذلك اإلشارة إل  -اإلفصا  لمجلس اإلدارة عن كافة االلي 
ن
بما ف

امات الزمنية المتوقعة   ن ي ت -االلي 
ن
كات. كما يتم إخطار قبل تعيينهم ويتم إدراجها ف قرير حوكمة الشر

كات.     ي تقرير حوكمة الشر
ن
ات ف امات وإدراج هذه التغيي  ن ات قد تطرأ عل هذه االلي   المجلس بأية تغيي 

ن ) 1- 4-3 ن المدراء - 1الملحق ينص خطاب التعيي  امات الزمنية نموذج لخطاب تعيير ن ( عل االلي 

 المتوقعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 

ي الستيفاء المتطلبات الالزمة لعضوية  2- 4-3
ن
يقر كل عضو من أعضاء المجلس بأن لديه الوق  الكاف

كة قطر الوطنية لصناعة ال   .  سمن مجلس إدارة شر

يجب على المرشح تقديم إشعار خطي ينص على عدم دمج أية مهام قانونية مع عضوية مجلس اإلدارة. إن وظيفة  4-4

 إلشعارات الخطية المقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة.سكرتير مجلس اإلدارة االحتفاظ با

إرسال قائمة باسماء وتواريخ المرشحين على سيرتهم الذاتية وإرفاق  سمنتيجب على شركة قطر الوطنية لصناعة األ 4-5

من  5النسخ األصلية لمتطلبات التشريح لهيئة قطر لألسواق المالية قبل اسبوعين من تاريخ انتخابات المجلس )المادة 

 قانون الحوكمة لهيئة قطر لألسواق المالية(.

لكي يصبح المرشح عضوا ، يجب عليه أن يملك عدد من الحصص في الشركة كما هو محدد في عقد تأسيس الشركة  4-6

 يوما  من تاريخ االنتخابات. 30عند الترشيح أو خالل 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  4-7 سنوية معتمدة تضم أسماء  إل وزارة العمال والتجارة قائمة سمن تقدم شر

كة الوزارة فور حدوث أي تغيي  عل هذه القائمة  رئيس مجلس اإلدارة والعضاء وجنسياتهم. وتخطر الشر

ي قطر(.   102المادة )
ن
كات التجارية ف  من قانون الشر

   

 االنتخاب وإعادة االنتخاب  5

ات زمنية يخضع أعضاء مجلس اإلدارة لالنتخاب من خالل اجتماع الجمعية العام 5-1 ة، ويعاد انتخابهم عل في 

 تعينهم دولة قطر.  تثتن من ذلك العضاء الذين ال تتجاوز ثالث سنوات. ويس

ن إلعادة االنتخاب لتحديد فيما إذا كان أداءهم الحالي   5-2 ن المتقدمي  شيحات والحوكمة المرشحي  ي لجنة الي 
تلتف 

 تخابهم من عدمه.  كأعضاء مجلس إدارة وتشكيلة المجلس الحالي يدعم إعادة ان

ن  5-3 شيحات والحوكمة إل مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره بتقديم أسماء المرشحي  حات لجنة الي  تقدم مقي 

ن لالنتخاب أو إعادة االنتخاب مصحوبة رى ذات بتفاصيل شخصية كافية وأية معلومات أخً المتقدمي 

 تمكن من اتخاذ قرار حاسم عند انتخاب العضو.  عالقة 
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ا  5-4 يعتير تصديق رئيس مجلس اإلدارة عل أداء  - بعد إجراء تقييم رسمي لألداء  --  إعادة االنتخاب  عند اقي 

وريا لضمان االضطالع بمهام عضوية مجلس اإلدارة.    الشخص أمرا ضن

   

 اجتماعات مجلس اإلدارة   6

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

ي مجلس 6-1-1
ي العام بواقع اجتماع واحد عل القل كل  يلتف 

ن
اإلدارة س  مرات كحد أدتن ف

 شهرين.  

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2- 6-1 ي المقر الرئيسي لشر
ن
ي أي  سمن تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة ف

ن
أو ف

يطة حضور كافة العضاء شخصيا أو بالوكالة أو  موقع آخر داخل قطر يحدده رئيس مجلس اإلدارة، شر

ي لالجتماع.  اعتذ
 ار بعضهم دون أن يؤثر ذلك عل النصاب القانوتن

أس رئيس مجلس اإلدارة كافة اجتماعات مجلس اإلدارة.   6-2  يي 

ي سجل خاص يوقع عليه  6-3
ن
ن ش مجلس اإلدارة الذي يعينه المجلس كافة محاضن االجتماعات ف يسجل أمي 

ن ش المجلس  . عل القل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأمي 

عل دعوة  ا  ( بناء، نموذج لمذكرة أعمال اجتماع مجلس اإلدارة2الملحق يعقد اجتماع مجلس اإلدارة ) 6-4

ن ش المجلس مذكرة أعمال االجتماع عل العضاء  ن من أعضائه. ويوزع أمي  رئيس مجلس اإلدارة أو اثني 

 بمدة أسبوع عل القل قبل الموعد المقرر لعقد االجتماع.   

 أي –بموجب خطاب موجه لرئيس مجلس اإلدارة  -من أعضاء مجلس اإلدارة توكيل   يجوز لي عضو  6-5

من أعضاء المجلس اآلخرين للتصوي  لصالحه، ويمكن لي من أعضاء مجلس اإلدارة تمثيل عضو آخر 

ي التصوي  إضافة إل صوته الخاص.  
ن
 واحد كحد أقىص ف

ت رئيس مجلس اإلدارة )أو من يمثله ويترصف بصفته( عل موافقة الغلبية. ويعتير صو  ءا  تخذ القرار بناي 6-6

ي حالة تساوي الصوات.  
ن
 مرجحا ف

ي حالة تساوي الصوات واعتبار صوت رئيس مجلس اإلدارة مرجحا، فيجوز لعضاء مجلس اإلدارة غي   6-7
ن
ف

ي محرصن االجتماع.  
ن
اضهم ف ن عل القرار تسجيل اعي   الموافقي 

حالة الضرورة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تداولها  يتم إصدار بعض القرارات الطارئة في 6-8

بين األعضاء وتقديم موافقات خطية من قبلهم على تلك القرارات ويجب أن يتم إدراج تلك القرارات ضمن 

 اجتماع مجلس اإلدارة من أجل مناقشتها.
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اعات غير متتالية ودون اجتم 4اجتماعات متتالية أو  3إذا تعذر حضور أحد أعضاء مجلس اإلدارة لمدة  6-9
عذر مقبول من قبل مجلس اإلدارة فإن العضو يعتبر مستقيال  إال في حالة تقديمه عذر مقبول لمجلس 

 اإلدارة.

يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود مقعدا  أو أكثر يتم تعيينها لممثل األقليات وآخر لممثل موظفي  6-10
أكد من عدم سيطرة عضو أو أكثر على قرارات المجلس الشركة، ومع ذلك يجب على مجلس اإلدارة الت

 الصادرة.
   

 تقييم األداء  7

شيحات والحوكمة( حيث يقوم المجلس سنويا بتقييم  7-1 ي )من خالل لجنة الي 
يجرى مجلس اإلدارة تقييم ذات 

 نفسه وتقييم اللجان المنبثقة عن المجلس وأداء العضاء كل عل حدة.  

ي  7-2
، نموذج 3الملحق لتعبئته ومناقشته خالل اجتماع مجلس اإلدارة ) عضو عل كل  يوزع نموذج التقييم الذات 

ي لمجلس اإلدارة
ر
 (.  التقييم الذات

كات.   7-3 ي تقرير حوكمة الشر
ن
 يفصح مجلس اإلدارة عن تقييم الداء ف
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كات رقم        كود السياسة    2-: سياسة حوكمة الشر

    200.. /  : ..... / ...         تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :           اسم السياسة 

كات  اف مجلس اإلدارة    -( 2رقم )سياسة حوكمة الشر    إشر

 
  

 الغرض:  

اف. ويقصد بالمسؤوليات تقدم هذه السياسة مزيد م ن التوضيح حول مسؤولية مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  اتيجية شر افية التأكد عل نحو مقبول من سي  العمال تجاه تحقيق اسي   سمن اإلشر

 وأهدافها.  

 النطاق:  

ها من التوجيهات ذات ال اف مجلس اإلدارة وغي  ي تم إعداد سياسة إشر
ن
عالقة لصياغة مهام مجلس اإلدارة ف

كة. لمزيد من التفاصيل، يرحر الرجوع إل  افية مطلقة عل مهام وتوجهات الشر االضطالع بسلطة إشر

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

 المحتويات:  

 البيانات العامة للسياسة  . 1

اف مجلس اإلدارة":  تعرض البيانات التالية سي  اسة توجيهية لتنفيذ سياسة "إشر

كة اليومية لإلدارة التنفيذية، إال أن المجلس يحتفظ  1-1 يجوز لمجلس اإلدارة تفويض مسؤولية أعمال الشر

ن  اما بالقواني  ن لنفسه بمسؤولية التأكد من تنفيذ هذه العمال بفاعلية وأمان وبأسلوب مناسب والي 

يعات واجبة النفاذ.     والتشر
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اف عل تلك العمال  1-2 م باإلشر ن كة، إال أنه يلي  عل الرغم من أن مجلس اإلدارة ال يضمن نجا  أعمال الشر

ن يذ إدارة حاكمة فعالة لألعمال من خالل السياسات واإلجراءات  ن في  لتعكس التخطيط السليم، وتمكي 

 الشاملة، وضمان إدارة العمال بفاعلية من خالل اإلدارة المختصة.  

ي ض 1-3
ن
م مجلس اإلدارة بتحديد ما إذا كان  اإلدارة قادرة عل ف ن كة إل تحقيق النمو والتوسع، يلي  وء سعي الشر

م أعضاء مجلس اإلدارة بتحديد مدى فاعلية  ن ايد. كما يلي  ن مجابهة التحديات الجديدة للنمو والتعقيد المي 

 مت  اقتىصن المر.   الطرق الحالية ويتخذ الخطوات الالزمة لتغيي  وتطوير النظمة المطبقة

ي وسياساتها وإجراءاتها وميثاق  1-4 اتيجر كة ورسالتها ومخططها اإلسي  ف مجلس اإلدارة عل تطوير رؤية الشر يشر

، كما يقوم بمراجعة ما سبق  ف وهيكل المراقبة الداخلي وتفويض دليل السلطات والهيكل التنظيمي الشر

 والتصديق عليه.  

 بتفويض بعض صالحياته للجان منبثقة عن مجلس اإلدارة.   -نشطته  تنفيذا ل  -سيقوم مجلس اإلدارة   1-5

كة بمعلومات ذات عالقة ودقيقة ليتمكن من  1-6 كة وموارد الشر ي الشر
م مجلس اإلدارة بمطالبة كافة موظفن ن يلي 

كة.   اف بفاعلية عل أعمال الشر  اإلشر

   

 هياكل لجان مجلس اإلدارة   . 2

كة  2-1 ي السوق )متطلبات هيئة قطر لألسواق المالية(، وعل تعتمد هياكل لجان مجلس إدارة الشر عل مراقتر

ة.   ن العمال والتنافس وتكوين مجلس اإلدارة ومستويات الخير كة ونطاق تركي   حجم الشر

ن مجلس اإلدارة عدد مختلف من اللجان عل مستوى المجلس وعل مستوى اإلدارة.   2-2  يعي 

 أدوار ومسؤوليات اللجنة والسلطة المخولة لها. يكون لكل لجنة معينة "اختصاصات" رسمية توثق  2-3

2-4   :  تقوم كافة لجان مجلس اإلدارة بما يلي

ي اعتمدها مجلس اإلدارة.  2-4-1
ام "باالختصاصات" الت  ن  االلي 

 اختيار رئيسا لها.   2-4-2

ام بالمسؤوليات المسندة إليها.   2-4-3 ن  االلي 

 تىصن المر.  رفع تقارير منتظمة لمجلس اإلدارة، مت  اق 2-4-4
 

2-5   : ي
 تتضمن لجان مجلس اإلدارة اآلت 

 التدقيق.  لجنة  2-5-1

شيحات والحوكمة.  2-5-2  لجنة الي 

 لجنة المكافآت.  2-5-3
 

ة عمل كما  2-6 كة، عل أال تتجاوز في  ات زمنية محددة تزامنا مع تنفيذ مهام خاصة بالشر ن لجان مؤقتة لفي  تعي 

 هذه اللجان ثالثة أشهر.  

ي "اختصاصات" اللجنة.  تجتمع كاف 2-7
ن
 ة اللجان حسب الجدول المعد لها والمحدد ف
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ها من مستندات اللجنة.  2-8 ن ش لالحتفاظ بكافة محاضن االجتماعات وغي  ن كل لجنة أمي   تعي 

 تتخذ القرارات بموافقة الغلبية مع احتفاظ رئيس اللجنة بصوت مرجح حال تساوي الصوات.   2-9

ة تقديم التقارير الخاصة بكل منها  التزامال مجلس اإلدارة ارير خطية إتقدم كافة اللجان تق 2-10  بالحد الدتن لفي 

ي اختصاصات اللجنة.      
ن
ن ف  كما هو مبي 

ويد مجلس اإلدارة بمعلومات حديثة فيما يتعلق بأدائها لمهامها.   2-10-1 ن  تقوم كافة اللجان بي 
    

 إعداد الهيكل التنظيمي  3

اف ع 3-1 كة قطر الوطنية يتول مجلس اإلدارة اإلشر ل إعداد هيكل تنظيمي يوضح بالتفصيل كيفية تنظيم شر

 . ويعتمد مجلس اإلدارة هذا الهيكل فور إعداده.  سمن لصناعة ال 

ن وصوال لمجلس اإلدارة، برئاسة رئيس مجلس اإلدارة والعضو  3-1-1 يبدأ مسار السلطة من المساهمي 

بعد ذلك إل قنوات بدءا من المدير العام وحت   تقسم السلطةُالمنتدب وحت  المدير العام. ثم 

كة.   ي الشر
 رؤساء اإلدارات ثم كل موظف من موظفن

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

يتم ترتيب المهام غي  المرتبطة بالواجبات الطبيعية بأسلوب يسهل عل الموظف معرفة  3-1-3 

  . فه المباشر  مشر

 كل وظيفة بحيث تمنح كل موظف السلطة الكافية إلنجاز المسؤوليات المسندة إليه.  تصمم   3-2

ي  3-2-1
ات والمخاطر الت  يعتمد نطاق الرقابة لكل موظف عل مكانته الوظيفية ومستوى التدريب والخير

 يتعرض لها والمرتبطة بمسؤولياته.  

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-2-2 بتدريب مناسب ً لسلطة مقرونةعل تفويض ا سمن تؤكد شر

    وتواصل فعال.  

 تقييم المدير العام واإلدارة التنفيذية   4

ن  -من خالل لجنة المكافآت  -يقيم مجلس اإلدارة   4-1 ه من المسؤولي  ويحكم عل قدرات المدير العام وغي 
كة.   اتيجية الشر ن لتحديد مدة قدرتهم عل تحقيق أهداف وإسي  ن الساسيي   التنفيذيي 

ه ي 4-2 ن المدير العام وزيادة مدة خدمته وإنهاء خدمته، وكذلك المر مع غي  تحمل مجلس اإلدارة مسؤولية تعيي 
  . ن ن الساسيي  ن التنفيذيي   من المسؤولي 

4-3  : ي ثالث مجاالت رئيسية، هي
ن
ن وفقا لدائهم ف ن الساسيي  ن التنفيذيي   يتم تقييم المدير العام والمسؤولي 

ات 4-3-1 اتيجية. تنفيذ المخطط االسي  ي وانجاز الهداف االسي   يجر

كة.  4-3-2 ام والحفاظ عل سالمة أعمال الشر ن  االلي 

كة والتعاون معهم.   القدرة 4-3-3 ي الشر
ن موظفن  عل تحفي 

نموذج تقييم المدير العام، ويمكن تطبيق نفس النموذج عل أعضاء اإلدارة التنفيذية  (4الملحق )يتضمن  4-4

، مت  رأى مجلس اإل  ن  دارة ذلك مناسبا.  الساسيي 
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كات رقم       كود السياسة    3-: سياسة حوكمة الشر

   200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل  

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

 :            اسم السياسة 

كات سياسة حو  اف اإلدارة    - (3رقم )كمة الشر    إشر

 
  

 الغرض:  

ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. كما تتناول هذه  توفر التوجيهات التالية إطار لعالقة عمل ثابتة وداعمة بي 

ا ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتوضح برنامج إشر كة.    التوجيهات التواصل بي  ي محدد إلدارة الشر
ن
 ف

 النطاق  

ي تزود 
كة، ويتحمل مجلس اإلدارة وضع السياسات واإلجراءات الت  تتحمل اإلدارة مسؤولية العمال اليومية للشر

اإلدارة بتوجيهات تنفيذ مسؤولياتها اإلدارية. لمزيد من التفاصيل، يرحر الرجوع إل "اختصاصات" اللجان عل 

.   مستوى اإلدارة والتو  ن ن الساسيي  ن التنفيذيي   صيات الوظيفية الخرى ذات العالقة للمسؤولي 

 

 المحتويات  

 البيانات العامة للسياسة   . 1

اف اإلدارة:   ي يحددها مجلس اإلدارة، لتنفيذ إشر
 تعرض البيانات التالية السياسة التوجيهية، الت 

كة قطر الوطنية لصناعة يعد مجلس اإلدارة بيان سياسة يحدد دوره وهدفه ودور فريق اإلد 1-1 ارة بشر

 . سمن ال 

كة التنفيذية  1-2 يحدد هذا البيان دور مجلس اإلدارة كجهة توفر المشورة والتوجيهات إلدارة الشر

 وتقيم أداء اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها المحددة.  
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كة 1-3 مسؤولية إدارة  ال يتدخل مجلس اإلدارة أو يعيق العمال اليومية لإلدارة. وتتحمل إدارة الشر

كة.    العمال اليومية للشر

كة.   1-4  يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء فريق إدارة الشر

ي تتناول كل من أنشطة  1-5
اف اإلدارة" من خالل بيانات السياسة الت  يضع مجلس اإلدارة معايي  "إشر

  . ن كة وأداء مسؤولي اإلدارة والموظفي 
 العمل الرئيسية للشر

 

 لمجلس اإلدارة   اللجان ورفع التقارير  2

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-1  عدد من اللجان المختلفة عل مستوى اإلدارة.  سمن تشكل شر

اتيجية واعتمادها  2-2 ن مجلس اإلدارة لجنة / إدارة لمراجعة الهداف والموازنات والمخططات االسي  يعي 

 مبدئيا.  

كة  2-3 ن الداء الفعلي للشر اتيجية تتلف  اإلدارة تقارير شهرية تقارن بي  ن الهداف والموازنات والخطط االسي  وبي 
 المحددة.  

 

2-3-1   . ن الهداف المحددة والداء الفعلي  يعرض خطيا وبالتفصيل عل مجلس اإلدارة أي اختالف بي 
 

 المعينة والمدير العام تقريرا كل ثالثة أشهر لمجلس اإلدارة بخصوص الداء.   اللجنةتقدم  2-4
 

ة بتقييم أداء اإلدارة عل أساس قدرته عل تحقيق الهداف المحددة حسب يقوم مجلس اإلدار  2-4-1

 تقييم اللجنة المعينة.  
   

 عقود مستوى الخدمة   3

كة قطر  3-1 ن داخل مجموعة شر ن طرفي  عقود مستوى الخدمة هي اتفاقيات خطية رسمية موقع عليها بي 

كة ق سمن الوطنية لصناعة ال  ن شر كة( أو بي  ن إدارات الشر ن موفر  سمن طر الوطنية لصناعة ال )أي بي  وبي 

  . ي  خدمة خارحر

ي تشملها االتفاقية. كما تفصل الدوار  3-2
توفر عقود مستوى الخدمة آلية / عملية لتوفي  الخدمات الت 

ي االتفاقية تماشيا مع 
ن
ن فيما يتعلق بالخدمات المتضمنة ف امات الطرفي  ن والمسؤوليات المحددة وحقوق / الي 

 م الداء.  معايي  محددة لتقيي

ي  3-3
ي الخدمة آلية مراقبة مناسبة لضمان التحكم / أداء الوظائف / النشطة الت 

يكون لكل من موفر ومتلف 

 تتضمنها االتفاقيات بشكل مناسب.  

ي الخدمة. وبالنسبة  ا  بناء 3-4
ن بالتوقيع؛ موفر ومتلف  عل مراجعة االتفاقيات واعتمادها، يوقع عليها المفوضي 

كة بمراجعة لعقود مستوى الخدمة  ، تقوم إدارة الشؤون القانونية بالشر ي الموقعة مع موفر خدمة خارحر

كة.    االتفاقية المرجعية ضمانا لتحقيق مصلحة الشر
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3-5   :  قد تتضمن عقود مستوى الخدمة، عل سبيل المثال ال الحرص ما يلي

والوق   وصف الخدمة / النشاط مع تعريف واضح لألهداف والنطاق والنتائج المتوقعة 3-5-1

 الدوري.  

طبيعة الخدمات المنفذة وتوقي  تقديم هذه الخدمات )أي ساعات  3-5-2

 الخدمة(.  

ي االتفاقية.   3-5-3
ن
امات كل طرف من طرف ن  مهام/ مسؤوليات وحقوق / والي 

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

ي من  3-5-5
ن
اتيجية الحد من المخاطر بشأن الملكية الفكرية واستمرارية العمل / التعاف تقييم المخاطر وإسي 

ي وملكية المواد / التقارير / العالمة التجارية.    الزمات والشية والمن والكفاءة وتأثي  العميل الخارحر

ات مستوى الداء والمراقبة / رفع التقارير ومعايي  الق 3-5-6 ياس مؤشر

 المحددة. 

ي تحقيق مستويات الخدمة المتفق عليها سلفا.   الجزاءاتبيان لوائح  3-5-7
ن
 المتعلقة بتجاوز / التقصي  ف

اتيجية التنفيذ والمسؤوليات ذات العالقة.   3-5-8  إسي 
  

 تفويض السلطات   4

كة سلطة إصدار الصالحيات المالية ووضع توجيهات التنفيذ.  4-1 ويجوز لمجلس يخول لمجلس إدارة الشر

يعات للمستويات القل من المدير العام.  ًاإلدارة تقييد أو تمديد نطاق الصالحيات المالية طبق  ا للتشر

ن  4-2 كة عل الموظفي  كة باقتصار منح حق التوقيع عل التعهد بموارد مالية لصالح الشر ي سياسة الشر
تقىصن

ة أو مسؤولية إدارة ا انية اإلدارة المباشر ن ن عن مي  وع أو المعتمدين كمفوض مرخص بالتوقيع المسؤولي  لمشر

 عن الشؤون المالية. 

كة قد منحته سلطة التوقيع.   4-3  ويقر من له حق التوقيع، عند توقيعه، بأن الشر

كما يقر من له حق التوقيع بأنه قد راجع المعاملة وكافة المستندات الخرى ذات العالقة وتأكد من توافقها  4-4

كة ومع ن المعمول بها.   مع سياسة وأهداف الشر  القواني 

كة وأنها حصيفة ماليا  4-5 ي نطاق موازنة الشر
ن
كما يقر من له حق التوقيع، عند توقيعه، بأن المعاملة تدخل ف

رة.    ومير

ي أو اعتماد نفس المعاملة أو اعتماد أية مدفوعات  -تح  أي ظرف  -ال يحق لمن له حق التوقيع   4-6
ن
وع ف الشر

 بمختلف أنواعها لنفسه.  

يعات الحالية إضافة إل السياسات يتم م 4-7 ن والحكام والتشر مارسة الصالحيات المالية مع مراعاة القواني 

كة المعتمدة من مجلس اإلدارة.     العامة للشر
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كات ر      كود السياسة  4-قم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200..... / ..... /  :         تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات  كة    -( 4رقم )سياسة حوكمة الشر    التعاقب عىل إدارة الشر

 
  

 الغرض:  

كة لصياغة الجهو  كة قطر الوطنية لصناعة ال تم إعداد سياسات التعاقب عل إدارة الشر ي تبذلها شر
 سمن د الت 

ي حاالت الطوارئ.   
ن
 لتحقيق متطلبات اإلدارة / مجلس اإلدارة ف

 النطاق  

كة ومجلس إدارتها فيما يتعلق بإدارة تسلسل سلطات اإلدارة  تطبق هذه السياسة بشكل رئيسي عل إدارة الشر

ي حاالت حاالت الطوارئ.   
ن
 ومجلس اإلدارة ف

 تويات  المح

 البيانات العامة للسياسة  . 1

ن مجلس اإلدارة )متضمنا رئيس المجلس والعضو المنتدب( واإلدارة التنفيذية لضمان  1-1 سيتم التنسيق بي 

كة.    وجود طاقم عمل مناسب بكافة مستويات الشر

كة سلبا بخ 1-2 كة بحيث ال تتأثر أعمال الشر لو يضمن مجلس اإلدارة إعداد مخطط للتعاقب عل إدارة الشر

 منصب إداري تنفيذي.  

ن وأعضاء مجلس اإلدارة الذين  1-2-1 ي للمدراء التنفيذيي 
يضمن مجلس اإلدارة وجود بديل عل أساس زمتن

 يخططون للتقاعد.  
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 تسلسل السلطات   . 2

ي حالة عجز رئيس مجلس اإلدارة عن تنفيذ مهامه نتيجة لموقف طارئ، فت 2-1
ن
سند مهام رئيس مجلس اإلدارة ف

كة. تمؤق  ا إل أفراد بمناصب وظيفية مختلفة داخل مجلس إدارة الشر

ي حاالت الطوارئ فقط وفق 2-2
ن
:  ًتسند مهام رئيس مجلس اإلدارة ف تيب التنازلي التالي  ا للي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة.  2-2-1

 مجلس اإلدارة الحاصل عل أغلبية الصوات.  عضو  2-2-2
 

ة إل أحد الفراد المذكورين أعاله، يواصل المسند إليه العمل بصفته عند إسناد مهام رئيس مجلس اإلدار  2-3

 : ن  رئيس مجلس إدارة باإلنابة لحي 

 عودة رئيس مجلس اإلدارة.   2-3-1

 أو اختيار رئيس مجلس إدارة جديد.  2-3-2
ورية بشكل 2-3-3 مناسب  أو اإلقرار بأغلبية أصوات مجلس اإلدارة بأن المسند إليه ال يؤدي المهام الرصن

كة.   ن أعضاء مجلس اإلدارة أو من خارجه وفقا للنظام الساسي للشر ن عضو آخر بديل له من بي   ويتم تعيي 
 

ي من الكوارث، فيضطلع الشخص الذي يعمل كرئيس مجلس إدارة باإلنابة  2-4
ن
فيما يتعلق بإجراءات التعاف

ي من الكوارث.  
ن
 بمسؤوليات رئيس لجنة التخطيط للتعاف

ي حالة عدم قد 2-5
ن
رة المدير العام عل تنفيذ مهامه / مهامها نتيجة لحالة طارئة، فتسند مهام المدير العام إل ف

ن بصفة مؤقتة.    مدير يعي 

2-6  : ن  يواصل المسند إليه العمل بصفة مدير عام باإلنابة لحي 

 عودة المدير العام.   2-6-1

ن مجلس اإلدارة مدير عام جديد.  2-6-2  أو تعيي 

ورية بشكل أو اإلقرار بأ 2-6-3 غلبية أصوات مجلس اإلدارة بأن المسند إليه العمل ال يؤدي المهام الرصن
 مناسب. 

 

 اإلقرار باألهلية   . 3

ي قطر( بأي تغيي  يطرأ عل مجلس  102المادة وزير عل الفور )اليخطر  3-1
ن
كات التجارية ف من قانون الشر

 اإلدارة. 

ي يحددها مجلس اإلدارة.  يقدم إخطار خطي بالتغيي  إل الفراد أو المجموعات أ 3-2
كات المناسبة الت   و الشر
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كات        كود السياسة   5 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :             اسم السياسة

كات     التنفيذية     واإلدارةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   - (5رقم )سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

كة  ي وضع سياسات وإجراءات المكافآت لعضاء مجلس إدارة الشر
ن
 واإلدارةتم إعداد السياسة التالية للمساعدة ف

 التنفيذية.   

 ق  النطا

من خالل لجنة  -يقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة. وسيضمن المجلس  

تنفيذ إجراءات المكافآت. لمزيد من التفصيل، يرحر الرجوع إل "اختصاصات" مجلس اإلدارة و  -المكافآت  

 "اختصاصات" لجنة المكافآت.   

 المحتويات  

 البيانات العامة للسياسة  . 1

ي توضح دوره وسلطته فيما يتعلق بمخططات المكافآت.   يتيح 1-1
 مجلس اإلدارة التعرف عل "اختصاصاته" الت 

يفوض مجلس اإلدارة بمسؤولية تقييم المكافآت للجنة المكافآت. ويعتمد مجلس اإلدارة توصيات اللجنة  1-2

ي هذا الشأن، ويعرضها عل اجتماع الجمعية العامة السنوية العتمادها.  
ن
 ف

ي تشمل أعضاء مجلس اإلدارة  1-3
تقوم لجنة المكافآت بإعداد بيان سياسة المكافآت واإلفصا  عنها والت 

ن المكافآت والداء، ويتضمن معايي  قابلة  . وسيحدد هذا البيان العالقة بي  ن ن الساسيي  ن التنفيذيي  والمسؤولي 

 للقياس تؤكد عل المصالح طويلة الجل.  

د ثابتة وأخرى ذات عالقة بالداء، يرحر مالحظة أن البنود ذات العالقة يجوز أن تتضمن المكافآت بنو  1-4

كة طويل الجل.    بالداء تعتمد عل أداء الشر
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تتحمل لجنة المكافآت مسؤولية إعداد سياسة لمدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة عن النشطة غي  العادية  1-5

 مثل، تقديم االستشارات.  

 ة بالداء جزءا هاما من إجمالي حزمة مكافآت اإلدارة التنفيذية.  تشكل بنود المكافآت ذات العالق 1-6

ن لتحقيق عامل جذب والحفاظ عل  1-7 تعد لجنة المكافآت إطارا لمكافآت مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيي 

كة بنجا .   ن لتشغيل الشر ن المطلوبي  ن الفراد المؤهلي   وتحفي 

ات إنهاء تحدد لجنة المكافآت مدة التوظيف وعقد الخدمة  1-8 ونطاق اتفاقيات التقاعد وأساس الحوافز وفي 

  . ن هم من المدراء التنفيذيي   خدمة المدراء والمدير العام وغي 

1-9  ، ن ي ذلك مشورة استشاريو المكافآت المستقلي 
ن
يجوز للجنة المكافآت الحصول عل المشورة المهنية، بما ف

 لتنفيذية.  إذا اقتىصن المر لتحديد مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة ا

ات الخرى  1-10 ن خصيصا العتماد كافة المخططات الجديدة للحوافز طويلة الجل والتغيي  يتم دعوة المساهمي 

ي طرأت عل مخططات المكافآت الحالية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.  
 الملحوظة الت 

   

 توجيهات مكافآت مجلس اإلدارة  2

ام  2-1 ن ي والمسؤوليات اعتمادا عل الحضور الفعلي تعكس مستويات مكافآت مجلس اإلدارة االلي 
الزمتن

( عل  ن باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان. وتعتمد أية حوافز تسدد )باستثناء العضاء المستقلي 

كة.    أداء الشر

كات يرحر الرجوع إل  2-2 فيما يتعلق بالتقييم  أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة - (1رقم )سياسة حوكمة الشر

ي 
 لمجلس اإلدارة وأعضاؤه. كما تفصل التوصيفات الوظيفية لمجلس اإلدارة مسؤوليات كل دور من الذات 

 أدوار مجلس اإلدارة.  

لجنة المكافآت المجلس بأكمله لدراسة المكافآت بعناية )متضمنة مكافآت التقاعد وكافة البنود  ساعدت 2-3

 الخرى( المستحقة للمدراء حال إنهاء تعاقدهم مبكرا.  

ي من  2-4
ي مثل هذه الحاالت، يقىص عضو مجلس اإلدارة المعتن

ن
ي إعداد مكافآته الخاصة. وف

ن
ال يشارك أي عضو ف

 لجنة المكافآت/اجتماع مجلس اإلدارة.  

يجب على الشركة عدم منح قرض نقدي ألي عضو  من مجلس اإلدارة أو  (110المادة )لحكام  مراعاة 2-5

  خذه من أطراف خارجية.ضمان أي عضو مقابل أي قرض تم أ
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ي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  2-6-1
كافة المبالغ الت 

الرواتب والجور والعالوات ومكافآت حضور االجتماعات وتسوية النفقات ً المالية متضمنة

 والتوظيف والخدمات االستشارية.  

ي ح 2-6-2
صل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المزايا العينية الت 

 المالية.  

حة التوزي    ع عل أعضاء مجلس اإلدارة.   2-6-3  المكافآت مقي 

ن كمكافآت التقاعد أو مكافآت نهاية خدمة.   2-6-4 ن والسابقي   المبالغ المخصصة لعضاء مجلس اإلدارة الحاليي 

   

 التنفيذية   دارةاإل توجيهات مكافآت  3

ام برامج المكافأة عل أساس  3-1 ن كة لضمان الي  تقوم لجنة المكافآت بإعداد هياكل مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشر

ي السوق.  
ن
كة وأنه يتمتع بتنافسية ف اتيجية الشر كة مع إسي  ي نمو الشر

ن
 الداء الذي يساهم ف

ي توصي بها لجنة ا 3-2
ي يعتمد مجلس اإلدارة خطط الحوافز الت 

ن
لمكافآت للمدير العام واللجنة التنفيذية بما ف

 ذلك خطط المكافأة عل أساس االنتاج.  

يحدد مجلس اإلدارة الهداف المطلوب تحقيقها وفقا لخطط المكافآت عل أساس االنتاج،  3-2-1

 ومراجعة واعتماد المدفوعات المطلوبة حال تحقيق هذه الهداف.  

التنفيذية الهداف ورفع تقرير رب  ع سنوي بالنتائج  اإلدارةمدير العام وأعضاء تتابع لجنة المكافآت تحقيق ال 3-3

 إل مجلس اإلدارة.  

 فيما يتعلق بتقييم اإلدارة التنفيذية.      اإلدارة مجلس إشراف - (2رقم ) الشركات حوكمة سياسةيرحر مراجعة  3-4

كة، تقي   لجنة المكافآت  3-5 ي ضوء أهداف الشر
ن
عل مجلس اإلدارة مستوى تعويض المدير اعتمادا عل الداء ف

 العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.  

ي حالة إنهاء المدير العام  3-6
ن
وط أية حزمة تعويض ف  التنفيذية الخدمة مبكرا.   واإلدارةتحدد لجنة المكافآت شر
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كات      كود السياسة   6 -رقم : سياسة حوكمة الشر

   200. / ..... /  : ....         تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل  

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

 :            اسم السياسة 

كات     إدارة المخاطر   - (6رقم )سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

كة قطر الوطنية لصناعة ال يتمثل الهدف من هذه ال ي وضع التوجيهات والمعايي  لشر
ن
بما يتوافق  سمن سياسة ف

كات فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر وإدارة  ي هياكل حوكمة الشر
ن
مع المعايي  الدولية والممارسات الرائدة ف

 المخاطر المتداخلة وفق إطار فعال إلدارة مخاطر العمل.   

 النطاق  

ي يتوقعها المساهمون من مجلس اإلدارة. ويتول مجلس تعتير إدارة ال
كات الت  مخاطر جزءا من دور حوكمة الشر

اإلدارة إدارة مخاطر العمل وكافة المخاطر الخرى الرئيسية. ويقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاص  

ام والمخاطر والمدير ا ن اف المباشر لاللي  ي تخضع لإلشر
لعام ولجنة التدقيق ومجلس كافة اإلدارات والوحدات الت 

 اإلدارة.  

 المحتويات  

 أهداف عامة  . 1

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-1 :   سمن تتعرض شر ي
 لعدد من المخاطر تتضمن اآلت 

ي تتعرض لها أي مؤسسة تجارية.   1-1-1
 المخاطر الروتينية الت 

كة.  1-1-2 ك فيها الشر ي تشي 
ي أي من السواق المالية الت 

ن
   مخاطر وجود خلل ف

كة.  1-1-3  مخاطر تجارية خاصة بأنشطة الشر

 مخاطر تشغيلية خاصة بالتصنيع.   1-1-4

 مخاطر سالمة وأمن العمال.  1-1-5

 مخاطر اقتصادية وسياسية.   1-1-6

يعات.   1-1-7 كة وتنتج عن عدم االمتثال للتشر  مخاطر مالية ومخاطر أخرى تؤثر عل سمعة الشر
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ي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر تتمثل معظم المخاطر الشائ 1-2
ن
كة ف ي تتعرض لها الشر

عة الت 

كة ... إلخ.    التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر المالية ومخاطر تؤثر عل سمعة الشر
 

يعد ويحتفظ مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بإطار سليم إلدارة مخاطر العمل والمخاطر الخرى، وتتول  1-3

كة إدارة المخاطر التشغيلية.   اإلدارات  الفردية بالشر
   

 إطار إدارة مخاطر العمل  . 2

تتحمل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة مسؤولية إعداد مخطط إدارة المخاطر، نظرا لنهم المعنيون  2-1

كة وتحديد أدوات الرقابة وأنشطة الح ي تتعرض لها الشر
د باتخاذ قرارات بشأن مستوى وأنواع المخاطر الت 

كة عند مستويات مقبولة.   ي تتعرض لها الشر
ي يتم استخدامها لضمان بقاء المخاطر الت 

 من المخاطر الت 

ي خلق قيمة  2-2
ن
كة ويركز عل المساعدة ف كة بالكامل متطلبات مساهمي الشر يستوعب إطار إدارة المخاطر بالشر

 للمساهم.  

ن القدرة عل إدارة المخاطر ضمن أعمال وثقافة أنش 2-3 كة مع متابعة الداء بالقدر المناسب. يتم تضمي   طة الشر

تدعم وظائف إدارة المخاطر والدوات والتقنيات ذات العالقة العمال التجارية والتأكد بصفة منتظمة  2-4

 ومستقلة من أن إطار العمل يحقق أهدافها بفاعلية وبأسلوب كفء.  

ي ضوء الداء 2-5
ن
 التجاري الحالي والتوقعات المستقبلية.   يقوم مجلس اإلدارة سنويا بمراجعة تشغيل اإلطار ف

كة  2-6 ي تشغيل أعمال الشر
ن
يراعي التقييم الشامل لمجلس اإلدارة المساهمة الكاملة إلطار إدارة مخاطر العمل ف

 . ن ن القيمة العائدة عل المساهمي   بفاعلية وكفاءة وتحسي 

كات أحد العناض المطلوبة لتحقيق إطار فعال إلدارة  2-7 مخاطر العمل. وعل الرغم من أن تعتير حوكمة الشر

كة، إال أنه يفوض حوكمة النشطة  مجلس اإلدارة يتحمل المسؤولية المطلقة تجاه إدارة المخاطر بالشر

 اليومية من خالل هيكل لمراقبة إدارة مخاطر العمال.  

ي ت 2-8
كة االضطالع بممارسات تقييم المخاطر لتحديد المخاطر ذات العالقة الت  كة كما تراعي الشر واجهها الشر

 وتحدد أدوات الحد من تلك المخاطر.  
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كات       كود السياسة    7 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            سم السياسة ا

كات رقم  ام     - 7سياسة حوكمة الشر ن    االلتر

   

 الغرض:  

ي 
ي خطوات العمل الت 

ن
ي ف

يعات الداخلية يتمثل االمتثال القانوتن كة لالمتثال لألحكام والتشر  تعدها وتتبعها إدارة الشر

كة وفق ي تعمل الشر
 ن خاللها.   ا لها أو موالخارجية الت 

 النطاق  

ي والمراجعة.   
ي تخضع أعمالها لالمتثال القانوتن

كة الت   تنطبق هذه السياسة عل كافة وظائف الشر

 المحتويات  

 البيانات العامة للسياسة  . 1

ي يحددها مجلس اإلدارة لتنفيذ سياسة االمتثال.   -تعرض البيانات التالية السياسة التوجيهية   1-1
 الت 

يعات واجبة يدعم مجل 1-1-1 كة توافر االمتثال القوي للحفاظ عل تطبيق كافة التشر س إدارة الشر
يعات ضمانالنفاذ ويبف  عل علم دائم باستجابات ال ن والتشر ن للقواني  ا لتنفيذ اإلجراءات موظفي 

 المطلوبة تنفيذا سليما.  

ي تظهر مع العمال و  1-1-2
المنتجات والخدمات يمكن برنامج االمتثال من مراجعة الموضوعات الت 

 الحالية والمتوقعة. 

يعات المعمول بها تقديم حكم سليم وحصيف ويحسن  1-1-3 يوضح التأكيد عل االمتثال بكافة التشر

كات التجارية  كة تجاه العمالء والجهات الرقابية بما فيها إدارة العمل وقانون الشر من سمعة الشر

ها  يعات الخرى واجبة النفاذ.  القطرية وهيئة قطر لألسواق المالية وغي   من التشر

ام وقائية مطلب 1-2 ن كة وفقيعتير تطبيق بيئة الي   ا لعدة مستويات. وتتضمن هذه المستويات:  ا لحماية الشر

 المالي لصولها ورأسمالها.  1-2-1
ن  ضمان التأمي 

  .حماية مصالح عمالئها ومساهميها وموظفيها 1-2-2

 كة.  الحفاظ عل تكامل وسمعة الشر  1-2-3
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ي مجاالت أعمال  1-3
ن
يعية ذات العالقة ف كة مراقبة مهام االمتثال بالمتطلبات التشر تتول اإلدارة التنفيذية بالشر

كة ذات العالقة.    الشر

ي  1-4
يعات الجديدة الت  يعات وتحديث اإلدارة التنفيذية بالتشر ن والتشر تقوم اللجنة القانونية بمراجعة القواني 

كة.    قد تؤثر عل أعمال الشر

ن  1-5 ي الحفاظ عل مسؤولياته فيما يتعلق باالمتثال بكافة القواني 
ن
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة ف

يعات واجبة النفاذ.    والتشر
   

 السلطة والمسؤوليات   . 2

كة هيكل السلطة:     تعتير القواعد العامة التالية أساسا لتفويض تنفيذ الشر

ي رة مسؤولية صياغة السياسايتحمل مجلس اإلدا 2-1
كة بشأن االمتثال.  ت الت   تشي  إل نوايا الشر

وط االمتثال المحددة.   2-2  يتبتن مجلس اإلدارة بيانات خاصة بشر

2-3   . ي
 يتم تكليف اإلدارة التنفيذية بالمسؤوليات اليومية الخاصة باالمتثال القانوتن

   

 التقارير المقدمة  . 3

:  بموضوعات االمتثال وت فيما يتعلقتتضمن كافة التقارير المقدمة إل لجنة التدقيق  3-1 ي
 لخص اآلت 

كة وبالمتطلبات الرقابية.   3-1-1  نطاق االمتثال الداخلي بسياسات الشر

يعات(.  3-1-2 ي    ع )التشر  مقصد التشر

 الوظائف الشاغرة الملحوظة.   3-3-3

 اإلجراءات التصحيحية.   3-1-4

 تاري    خ التصحيح.   3-1-5
   

 اعتبارات مخاطر االمتثال   . 4

كة اليومية، تقوم اإلدارة بإجراء تحليل دوري لكافة الخدمات و/أو لتقليل  4-1 حجم المخاطر المالزم لعمال الشر

 الحداث وتقييم تصنيفها تجاه المخاطر الرقابية.  

ي بمعلومات محدثة عن المتطلبات الرقابية والقانونية وذلك من خالل االستعانة  4-2
يحتفظ كل مجال وظيفن

 خارجية، إذا اقتىصن المر.  باالستشارات القانونية ال

ي االعتبار عن تصنيف أهمية إدارة مخاطر االمتثال، عل سبيل المثال ال  4-3
ن
ي يجب أخذها ف

تتضمن العوامل الت 

  :  الحرص ما يلي

احتمالية عدم االمتثال بالسياسة أو اإلجراءات ذات العالقة بإدارة االمتثال  4-3-1

  . ي
 القانوتن

كة.  تأثي  عدم االمتثال ع 4-3-2  ل أعمال الشر

 درجة العقوبة المصاحبة لعدم االمتثال.   4-3-3

كة بالسوق أو سمعتها.  4-3-4  تأثي  عدم االمتثال عل صورة الشر
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كة عل تحمل هذه المخاطر.   4-3-5  مدة قدرة الشر
   

 سياسة عدم االمتثال   5

كة مسؤولية اإلبالغ عن حاالت انتهاك البنود  5-1 ي الشر
ي هذه السياسة.   يتحمل كافة موظفن

ن
 المنصوص عليها ف

ف بدوره برفع المر إل رئيس اإلدارة لرفع المر  5-2 ف المباشر للموظف المخالف، ويقوم المشر يتم إبالغ المشر

افية المختصة. ثم يقوم رئيس اإلدارة بعدها بعرض المر عل لجنة المراقبة.    إل اإلدارة اإلشر

ي تقررها لجنة التدقيق. وعل أية حال، يعتمد تدخل مخالفة عدم االمتثال ضمن اإلجر  5-3
اءات التأديبية الت 

ن  ي تنص عليها القواني 
وط الجزائية الت  ي عل حجم المخالفة، كما يتم تطبيق الشر إقرار إصدار إجراء تأديتر

ي هذا الشأن.  
ن
 واجبة النفاذ ف
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كات رقم      كود السياسة    8 - : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /           تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات     االمتثال للحوكمة     - (8رقم )سياسة حوكمة الشر

   

 الغرض:  

ي تم عرض االمتثي
ي خطوات العمل الت 

ن
يعات ال للحوكمة ف كة لالمتثال للقواعد والتشر تعدها وتتبعها إدارة الشر

 والسياسات القائمة عل الحوكمة.   

   

 النطاق  

كة.    ي الشر
 تنطق هذه السياسة عل مجلس إدارة وموظفن

   

 المحتويات  

 بيانات السياسة العامة   . 1

كة 1-1 يعات واجبة التنفيذ  يدعم مجلس إدارة الشر ام قوي بالحفاظ عل االمتثال للحوكمة بكافة التشر ن توافر الي 

كات المرخصة. ويبذل مجلس اإلدارة قصارى جهده  ومن بينها متطلبات هيئة قطر لسواق المال للشر

 لضمان تنفيذ هيكل حوكمة يتطابق مع أفضل الممارسات.  

ام بالحوكمة 1-2 ن  للتمكن من مراجعة موضوعات الحوكمة الناشئة.   يتم تنفيذ عمليات مراجعة االلي 

1-3   : ي
م بالحوكمة مطلبا للتأكيد عل اآلت  ن ي بيئة وقائية تلي 

 يعتير تبتن

ي  1-3-1
 
ن يترصفون بأسلوب أخالف  أن الموظفي 

ن عل شؤون الحوكمة ذات العالقة  1-3-2  إطالع المساهمي 

 وجود بيئة مراقبة قوية  1-3-3

كة بمبد 1-3-4 ام الشر ن  أ الشفافية الي 

ن   1-3-5 كة بمصالح المساهمي  ام الشر ن  الي 

كة.   1-3-6 ام بتكامل وسمعة الشر ن  االلي 
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كة قطر  1-4 ام بالحوكمة بشر ن كة( النقطة المحورية المرتبطة بااللي  تكون وظيفة االمتثال والمخاطر )تحددها الشر

 .  سمن الوطنية لصناعة ال 

ي أداء  1-5
ن
ام بالحوكمة.  وستدعم لجنة المراقبة مجلس اإلدارة ف ن  مسؤولياته فيما يتعلق بااللي 

   

كة قطر الوطنية لصناعة األ  . 2   سمن الحوكمة عىل مستوى شر

م بكافة معايي  الحوكمة الدولية والمحلية.   2-1 ن
كة هيكل حوكمة يلي   تتبتن الشر

شيحات والحوكمة ووظيفة اال  2-2 متثال يعتمد مجلس اإلدارة هيكل الحوكمة، ويخضع لمراقبة وإدارة لجنة الي 

ي تقوم بدورها بنشر متطلبات الحوكمة داخل المجموعة.  
كة( الت  ي يتم االتفاق عليها مع الشر

 والمخاطر )الت 

تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بمراجعة حاالت عدم االمتثال للحوكمة كجزء من مهامها المسندة إليها. ويتم  2-3

شيحات والحوكمة. ويعرض ا لمر عل مجلس اإلدارة بأكمله التخاذ قرار إحالة هذه الحاالت إل لجنة الي 

 بشأنه، إذا اقتىصن المر.  

2-4   :  يتم اإلبالغ عن عدم االمتثال للحوكمة عل النحو التالي

ام بهيكل الحوكمة والسياسات والمتطلبات الرقابية  2-4-1 ن  نطاق االلي 

 الكشف عن المخالفات  2-4-2

 الطرف المسؤول  2-4-3

  اإلجراء التصحيجي  2-4-4

 تاري    خ التصحيح.  2-4-5

ي إعداد تقرير حوكمة  2-5
ن
كة( بدور ريادي ف ي يتم االتفاق عليها مع الشر

وتضطلع مهمة االمتثال والمخاطر )الت 

كات السنوي.    الشر

ي تطرأ عل  2-6
ات الت  كة( مراقبة التغي  ي يتم االتفاق عليها مع الشر

كما ستواصل مهمة االمتثال والمخاطر )الت 

يعات الحوكمة و  شيحات والحوكمة ومجلس اإلدارة بتحديثات دورية تشر ممارساتها الرائدة وتزود لجنة الي 

يعات الحوكمة.   ات ذات العالقة بممارسات / تشر  للتغيي 

يعات وعل الممارسات ا 2-6-1 ي تطرأ عل التشر
ات الت  كات منمت  تطلب  التغي  ي مجال حوكمة الشر

ن
 لرائدة ف

كة تحديث هيكل الحوكمة الخا ي يتم االتفاق عليها مع الشر
ص بها، تقوم مهمة االمتثال والمخاطر )الت 

شيحات والحوكمة ومن بعدها مجلس اإلدارة العتمادها.    ات عل لجنة الي  ا  التغيي 
كة( بإعداد واقي   الشر

    

كات المنتسبة / االستثمارات   . 3 كات التابعة / الشر  توجيهات للشر

كات ال  كة قطر الوطنية تنطبق هذه السياسة عل الشر كات المنتسبة / االستثمارات الخاصة بشر تابعة / الشر

.    سمن لصناعة ال  ن  وب  ها عضو مجلس إدارة معي 
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ي تعده إدارة االمتثال والحوكمة ويعتمده المدير العام ويحدد  3-1
ن توصيف وظيفن لكل عضو مجلس إدارة معي 

كة.  أدواره ومسؤولياته اعتمادا عل التوصيفات الوظيفية لمجلس إ  دارة الشر

ن به وأي 3-2 ن بتحديث وظيفة االمتثال والمخاطر بهيكل حوكمة الكيان المعي   يقوم عضو مجلس اإلدارة المعي 

 مؤسسات أخرى مت  ما كان ذلك مناسبا.  

ن أعضاء مجلس اإلدارة عل نشر مع ايي  الحوكم ة الخاص  ة بش ركة قط ر الوطني ة لص ناعةال  3-3  سمن يتم تحفي 

كات ا ي الشر
ن
ام بتلك ف ن وري االلي  لتابعة / الش ركات المنتس بة / االس تثمارات، عل ى ال رغم م ن أن ه م ن غي رالرصن

  .  المعايي 
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كات         كود السياسة    9 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم     تقديم تقارير عن الحوكمة      - 9سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

ويد  ن كة لي  ن بتحديثات الحوكمة  يتم إعداد تقارير حوكمة إجراءات العمل المتبعة من قبل إدارة الشر المساهمي 

 الخاصة بسياساتها وإجراءاتها.   

 النطاق  

كة وإدارتها التنفيذية.     تنطبق هذه السياسة عل مجلس إدارة الشر

 المحتويات:   

كات   . 1  تقرير حوكمة الشر

يعات الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية. وتقوم وظيفة االمتثا طبقيقدم سنوي 1-1 ال ا لتشر

  . ن كات وإدراجه كجزء من التقرير السنوي للمساهمي   والمخاطر بإعداد تقرير حوكمة الشر

1-2   : ي
كات السنوي اآلت   يتضمن تقرير حوكمة الشر

كة وفق 1-2-1 ي تتبعها الشر
يعات الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية ًاإلجراءات الت   ا لتشر

ازي 1-2-2  ة لمخالفات قواعد الحوكمة اإلجراءات التصحيحية واالحي 

ي مجالس  1-2-3
ن
اتهم وعضويتهم ف كة وتتضمن مستواهم التعليمي وخير بيانات أعضاء مجلس إدارة الشر

ي المجلس )مثال عضو مستقل( 
ن
 أخرى ومنصبه ف

اتهم وصلتهم  1-2-4 قائمة كاملة باإلدارة التنفيذية ومستواهم التعليمي وخير

كة   بالشر

ن هيكل سياسة مكافآ 1-2-5 ن الساسيي  ن التنفيذيي  ت وترقية مجلس اإلدارة والمسؤولي 

كة   بالشر

 مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية  1-2-6
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 إجراءات المراقبة المؤقتة، وتتضمن االستثمارات والشؤون المالية وإدارة المخاطر  1-2-7

ام بقواعد ومتطلبات اإلدراج واإلفصا  السوقي 1-2-8 ن  ة المعمول بها. االلي 

ام بأنظمة الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر  1-2-9 ن  االلي 

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

 الرقابة 

ي أثرت عل الداء المالي واإلج 1-2-11
كة للتغلب نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية الت  ي تتعبها الشر

راءات الت 

 عليها 

ي ظروف االقتصاد الكلي  1-2-12
ن
 إجراءات إدارة المخاطر المؤثرة وأنظمة مواجهة التحديات الرئيسية ف

كة وإجراءات الرقابة الداخلية.    1-2-13  كافة المعلومات ذات العالقة بإدارة مخاطر الشر
 

ن التقرير، تطلب وظيفة االمتثا 1-3 ل والمخاطر الدعم من وظائف مختلفة للحصول عل تفاصيل أثناء تجهي 

ه.   شيحات والحوكمة بمراجعة التقرير قبل نشر  المخالفات وعدم االمتثال. وتقوم لجنة الي 

كات السنوي.   1-4 كة اإلطالع عل تقرير حوكمة الشر  يتا  لي شخص مهتم بشؤون الحوكمة بالشر
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كات : سياسة حو        كود السياسة   10 -رقم كمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات  كات المنتسبة   معامالت األطراف ذات العالقة/ا  - (10رقم )سياسة حوكمة الشر    لشر

 

  

 الغرض:  

ي تزويد اإلدارة التنفيذية بمنهج منظم للتعرف عل الطراف ذات العالقة 
ن
يتمثل الغرض العام لهذه السياسة ف

كات المنتسبة والتوثيق المناسب ل  ها.   فيما يتعلق بأنواع المعامالت المرخصة مع الطراف ذات العالقة والشر

 النطاق  

يختص مجلس اإلدارة بصياغة ومتابعة هذه السياسة من خالل تقديم بيان يتعلق بتعريف الطراف ذات 

كات المنتسبة وطريقة التعامل والتوثيق  كات المنتسبة ويحدد معامالت الطراف ذات العالقة/الشر العالقة/الشر

 السليم لألنشطة المعتمدة والمرخصة لهم.  

  المحتويات  

 التعريف والطبيعة   . 1

كة قطر الوطنية لصناعة ال وفق 1-1 ، يعتير أي شخص / كيان طرفا ذو عالقة سمن ا للنظام الساسي لشر

  : كة إذا توافر فيه / فيها ما يلي  بالشر

كاتها التابعة.   1-1-1 كة أو أي من شر  عضوا بمجلس إدارة الشر

كة.  1-1-2  عضوا باإلدارة التنفيذية للشر

كاتها التابعة.   %5 يمتلك 1-1-3 ي شر
ن
كة أو ف ي الشر

ن
 أو أكير من أسهم لها حق التصوي  ف
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ي البنود السابقة "من  1-1-4
ن
" عالقة قرابة حت  الدرجة 3-1- 1إل  1-1- 1تجمعه بأي شخص محدد ف

 الرابعة.  

ي البنود السابقة "من  1-1-5
ن
كة يمتلك أفرادها المحددين ف ن أو 4-1- 1حت   1-1- 1شر  %20منفردين " مجتمعي 

  . ن ن تنفيذيي  ي لها حق التصوي ، أو يعملون بها كمدراء أو مسؤولي 
 أو أكير من أسهمها الت 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-1-6 كة أم لشر كة تابعة أو شر  . سمن شر
 

كة أي عالقة حت  الدرجة الرابعة لتعريف عالقات القرابة.   1-2  تراعي الشر

لإلفصا  عن الطراف ذات العالقة " 24ن معايي  المحاسبة الدولية "تماشيا مع الغراض المحاسبية، فإ 1-3

  :  تحدد الطرف ذو العالقة كالتالي

1-3-1   :  يقوم بشكل مباشر أو غي  مباشر من خالل واحد أو أكير من الوسطاء بما يلي

كاء يتحكم 1-3-1-1 ك من جانب الكيان )ويتضمن ذلك الشر  أو يخضع للتحكم أو يخضع لتحكم مشي 
كات الشقيقة، إن وجدت(:  كات التابعة والشر  والشر

ي الكيان تمكنه من التأثي  عل الكيان.   لديه 1-3-1-2
ن
 مصلحة ف

كة عل الكيان.   يتمتع 1-3-1-3  برقابة مشي 

كات 28كون الشخص منتسب )حسب تعريف معايي  المحاسبة الدولية " 1-3-2 ي الشر
ن
" لالستثمارات ف

 المنتسبة( للكيان.  

و  كون 1-3-3 ك يمثل فيه الكيان طرفالطرف عبارة عن مشر " 31ا )انظر معايي  المحاسبة الدولية "ع عمل مشي 

كة(.   ي العمال المشي 
ن
 المصالح ف

كة الم للكيان.   1-3-4  كون الطرف واحدا من أعضاء اإلدارة الرئيسية للكيان أو الشر

ي البند الفراد المش أي منكون الطرف أحد أفراد أشة  1-3-5
ن
 .  4- 3-1أو  1- 3- 1ار إليهم ف

كة أو يتأثر بشكل ملحوظ أو يتمتع بقوة تصوي   1-3-6 كون الطرف كيان يخضع لمراقبة أو المراقبة المشي 

ي الكيان، أو 
ن
ي البند  أي منملحوظة ف

ن
 .  5- 3- 1أو  4-3- 1الفراد المشار إليهم ف

ي الكيان أو أي كيان يعتير طرف ذو  كون الطرف عبارة عن خطة معاشات بعد التقاعد  7- 1-3
لصالح موظفن

 عالقة بالكيان.   

" اإلفصا  عن الطرف ذو العالقة "أفراد أشة أي فرد" بأنهم أعضاء 24تحدد معايي  المحاسبة الدولية "كما  1-4

  : ي
هم أو تأثرهم بهذا الفرد أثناء تعامالتهم مع الكيان. وقد يتضمن ذلك اآلت   الشة المتوقع تأثي 

 زوج / أزواج الفرد وأوالده.    1-4-1

 أوالد زوج / أزواج الفرد.   1-4-2

 من يعولهم الفرد.   1-4-3

 قد تكون معامالت الطرف ذو العالقة متكررة أو نادرة بطبيعتها.   1-5
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اء الصول / المنتجات من الطرف ذو  1-6 ن أمثلة معامالت الطرف ذو العالقة المتكررة بيع أو شر قد يكون من بي 

 ي  الممتلكات من أو إل الطرف ذو العالقة ورسوم الخدمات االستشارية أو اإلدارية.  العالقة، تأج

اء أصول غي  جارية أو معامالت ينتج عنها أربا  أو خسائر غي   1-7 قد تتضمن المعامالت النادرة بيع أو شر

 طبيعية.  

   

 األهداف العامة والخاصة  . 2

 ة بمعامالت الطرف ذو العالقة:   لألهداف العامة والخاصة المتعلق فيما يلي ملخصا 

   الهداف العامة 1-2 

وط والحكام الطراف ذات العالقة تسي  وفق أي من -أو لصالح  -التأكد من أن كافة المعامالت مع  1-2-1 ا للشر

ي يحددها مجلس اإلدارة.  
ي نطاق الممارسات اآلمنة والسليمة الت 

ن
 المعتمدة وف

ن عن معامالت الطرف ذو العالقة.  التأكد من سالمة إجراءا 1-2-2  ت المعاملة واإلفصا  للمساهمي 
 

ي تحديد أنواع معامالت الطرف ذو العالقة ودقة التوثيق  2-1-2-1
ن
اعتماد التوجيهات المستخدمة ف
 وإقرار المستويات المناسبة لسلطة االعتماد.  

   

  الهداف الخاصة 2-2

 ية المعامالت المتكررة والنادرة للطرف ذو العالقة.  تتطلب توثيق أو اتفاقيات خاصة لتغط 2-2-1

ا للقيمة السوقية العادلة، وأن توفر لها ضمانات مناسبة إذا ب التعامل مع كافة المعامالت وفقتتطل 2-2-2

 اقتىصن المر، وأن تمثل أصل قابل للتسجيل. 

ات من يتم سداد رسوم اإلدارة المستحقة للطرف 2-2-3 حسب بأسلوب موحد تظمة وتذو العالقة عل في 

  : ي
 ومناسب، وتعتمد عل اآلت 

 الكلفة.  رد  2-2-3-1

 الكلفة إضافة إل الربا  المقبولة )مقيدة ببعض أنواع المعامالت(.   2-2-3-2

 السوقية العادلة.   القيمة 2-2-3-3

كات المنتسبة.   إجمالي 2-2-3-4 ن الشر  مصاريف الخدمات والمعامالت بي 

يعات. اال 2-2-3-5 ن والتشر ام بالمتطلبات الرقابية، ومن بينها القواني  ن  لي 
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 السلطة   . 3

تتطلب كافة المعامالت مع الطراف ذات العالقة مراجعة مسبقة من مجلس اإلدارة. كما أن هيئة قطر  3-1

ي غياب الطرف ذو العالقة معامالت هذا 
ن
ط اعتماد غالبية أصوات الجمعية العامة وف لألسواق المالية تشي 

ي تقع ضمن نطاق تعريف هيئة قطر لألسواق المالية.  ا
 لطرف الت 

 يفوض مجلس اإلدارة مهام تحليل معامالت الطرف ذو العالقة للجنة المراقبة.   3-2

ي هذه اللجنة قبل اجتماع مجلس اإلدارة وتناقش حالة معامالت الطرف ذو العالقة  3-2-1
 بأيتلتف 

 مشكالت أخرى مرتبطة بها.  

 رير موجز إل كافة أعضاء مجلس اإلدارة لمراجعته واعتماده.  يقدم تق 3-2-2

عية تضم طبيعة غي  تفضيلية  3-2 مع مراعاة اعتماد معاملة الطرف ذو العالقة، يجب إعداد حالة عمل شر

كة.   حة واإلفصا  عن تداعيات هذه المعاملة عل القوائم المالية للشر  للصفقة المقي 

   

ام   . 4 ن  إدارة المخاطر وااللتر

 -بالعمل مع مجلس اإلدارة عل تناول أنشطة معامالت الطرف ذو العالقة   -أن تكون اإلدارة التنفيذية يجب  4-1

 عل وعي تام بأنواع المخاطر المتعددة والمختلفة.  

يؤدي عدم التخطيط واإلدارة المناسبة لمعامالت الطرف ذو العالقة إل حاالت مشكوك فيها مع  قد 4-2

كة عل النمو أو المنافسة عل الجهات الرقاب يبية، ومن ثم ستؤثر عل قدرة الشر ية، ومنها السلطات الرصن

ن قصي  وطويل المدى.    الجلي 

 -عل سبيل المثال ال الحرص   -المخاطر المحددة ذات العالقة بمعامالت الطرف ذو العالقة  تصاحب  4-3

ام ومخاطر السمعة.   ن  مخاطر االلي 

  

 واع المعامالت  األثر المادي وأن . 5

ية أو القيمة السوقية العادلة  5-1 ستكون معامالت الطرف ذو العالقة ذات أثر جسيم إذا كان  القيمة الدفي 

كة(.  زيد عن ..... ريال قطري )كان  أقل من أو ت  أي  تحدده الشر

ي االعتبار عندما يتجاوز إجمالي المعامالت 5-2
ن
ذات  كما يمكن أخذ تجميع معامالت الطرف ذو العالقة ف

كة(.   الطبيعة المشابهة .... ريال قطري )تحدده الشر

 من أمثلة المعامالت غي  المتكررة:   5-3
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ن الطراف ذات العالقة.   5-3-1   بيع المعدات بي 

ي قرض.   5-3-2
ن
 المشاركة ف

ن الطراف ذات العالقة.   5-3-3 اء / تأجي  المعدات أو العقارات بي   شر

ة زمنية لألطراف ذات العالقة.   تنفيذ خدمات تعاقدية خالل 5-3-4  في 

 تزويد أحد الطراف ذات العالقة بالخدمات دون تعاقد.   5-3-5
 

ن الطراف ذات العالقة حول بضائع وخدمات  5-4 من أمثلة المعامالت المتكررة التعاقدات أو اإليجارات بي 

 مثل:  

ن الطراف ذات العالقة.   بيع 5-4-1 اء منتجات / خدمات بي   / شر
 توفي  تحويالت نقدية.   5-4-2

 خدمات معالجة البيانات.   5-4-3

 الخدمات المحاسبية.   5-4-4

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

 خدمات التدقيق.   5-4-6

 خدمات اإلدارة.  5-4-7
   

 اإلبالغ عن معامالت الطرف ذو العالقة   . 6

ي حالة وجود نية إلجراء صفقة لطرف ذات عالقة 6-1
ن
ا ثيق هذه المعاملة عل الفور وفق، فإنه يجب تو ف

ي البا
ن
العالقة عرض صفقة الطرف ذو ب الحادي عشر من هذه السياسة. وتللمعايي  المنصوص عليها ف

ي الحق
حة الت  ا عل مجلس اإلدارة، عل أن تتضمن تفاصيل المعاملة المقي  ا عل لجنة المراقبة وأخي 

  : ي
 سيتم مناقشتها اآلت 

كة.  تعر  6-1-1  يف الطرف ذو العالقة وصلته بالشر

حة ومبلغ المعاملة.   6-1-2  طبيعة المعاملة المقي 

حة ويتضمن أحكام وأسلوب التسوية إذا  6-1-3 تقديم دليل يدعم الطبيعة غي  التفضيلية للصفقة المقي 

 لم يكن الطرف ذو عالقة.  

كة.   التأثي  المتوقع عل اإلفصا  وعل القوائم المالية 6-1-4  للشر

وال يجوز بأي حال من الحوال إبرام صفقة الطرف ذو العالقة دون الحصول عل موافقة خطية مسبقة  6-2

 من مجلس اإلدارة.  

المسؤولية منفردا عن مناقشة واعتماد مجلس اإلدارة  - التدقيقمن خالل لجنة  -يتحمل المدير العام  6-3

 نهائيا لكافة معامالت الطرف ذو العالقة.  
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 عامالت الطرف ذو العالقة بمجلس اإلدارة  م   . 7

اما بأحكام  7-1 ن ي قطر، فال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي 109المادة الي 
ن
كات التجارية ف من  من قانون الشر

كة.   وعات وأعمال الشر ي تعاقدات ومشر
ن
ة ف ة أو غي  مباشر  أعضاء مجلس اإلدارة تملك مصلحة مباشر

ن المشاركة يستثتن مما سبق العمال والعروض  7-2 ي يسمح فيها لكافة المتنافسي 
التعاقدية العامة الت 

ي أي
ن
يطة اعتماد هذه العالقة ف  من اجتماعات الجمعية العامة العادية.  بالتساوي، شر

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

ي كافة الحوال، لن يشارك الشخص الذي  2- 7-2
ن
ي اجتماعات سب المشار إليه سلفيمتلك مصلحة حف

ن
ا ف

ي يتم خاللها مناقشة هذا المر.  
 الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة الت 

ال يجوز ألي طرف ذي عالقة يكون طرفا  أو له صلة بعملية أو عالقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع  7-3

له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات  المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العالقة أو الصفقة وال يحق

 بشأنها.

 

 اآلثار المحاسبية  . 8

كة. وتختلف  8-1 ا ملحوظا عل القوائم المالية للشر قد يكون لوجود معامالت طرف ذو عالقة تأثي 

ي أنها تقوم  
ن
ن الطراف غي  ذات عالقة ف ن الطراف ذات العالقة عن المعامالت بي  بحكم  -المعامالت بي 

 عل عالقة غي  تفضيلية.   -تعريفها  

وط المعامالت، وتجعل من  8-2 ا ملحوظا عل سعر وشر تؤثر التعامالت القائمة عل طبيعة تفضيلية تأثي 

ن شكل وجوهر المعاملة.   ن بي   الصعب التميي 

اض إثبات قيام صفقة طرف ذو عالقة عل أساس غي   8-3 فيما عدا المعامالت المتكررة، فيصعب افي 

، حيث أنه تفضي نفذ من عدمه أو ُتحديد ما إذا كان  هذه المعاملة س  من غي  المحتمل عامةلي

وط وأسلوب التسوية المزمع إذا لم تكن الطراف ذات عالقة.    معرفة الشر

كة عن عالقات ومعامالت الطرف ذو العالق ة  الهام ة ف ي الق وائم المالي ة للش ركة.  8-4 يتطلب إفصا  الشر

نظرا لنه يم د المس تخدم ب القوائم المالي ة وبالمعلوم ات ذات العالق ة  ويعتير هذا اإلفصا  هاما 

كة.   النتائج التشغيلية للشر  لتفس ي 
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 الرسوم اإلدارية   . 9

ن الطراف ذات العالقة عن الخدمات المنفذة بشكل عام كل من:  9-1  تتضمن الرسوم اإلدارية المسددة بي 

، معالجة البيانات، التسويق، إدارة التوريد، المساعدة  االستشارات اإلدارية، الخدمات الخاصة ن للعاملي 

ي حالة خضوع هذه 
ن
اتيجية، استشارات التصنيع، الخدمات المحاسبية والمالية وخدمات التدقيق. وف االسي 

ن عل الطرف ذو العالقة تقديم خدمات ذات طبيعة متطابقة.   ائب، فيتعي   الرسوم للرصن

ي تتكبدها الطراف ذات العالقة عند تنفيذ، يقصد بالرسوم اإلدارية الم 9-2
صاريف الفعلية أو المتناسبة الت 

رة وأن تعتمد عل القيمة السوقية العادلة  أو تسديد الخدمات، عل أن تكون هذه الرسوم مقبولة ومير

ي حالة عدم وجود سوق خاص بالخدمة المقدمة   -للخدمات المقدمة. وتعتمد الرسوم اإلدارية  
ن
عل  -ف

 تكلفة الفعلية إضافة إل رب  ح مقبول.  ال

9-3  
 
 سدد تصدر فواتي  برسوم الخدمات وت

 
الستالمها، عند تقديمها من مزود خدمة غي  ذو عالقة. وال  طبقا

تسدد مدفوعات سابقة عن الخدمات المقدمة. وبصفة عامة، يتم سداد المدفوعات عند تقديم 

، بالنسبة للخدمات المقدمة عل أساس متكرر الطرف ذو العالقة للخدمة المطلوبة. وعل أية حال

ومستمر، فيتم سداد أقساط شهرية للرسوم اإلدارية مستحقة السداد اعتمادا عل الرسوم اإلدارية 

من الرسم اإلداري السنوي المقرر عن ذلك  1/12شهري السنوية المقدرة لكل كيان. ويمثل كل قسط 

وية، فيتم إعادة تخصيص الرسوم اإلدارية وتسويتها بما العام. وبعد تحديد المرصوفات الفعلية السن

 يتناسب مع السنة المالية.  

كة الم( بتقديم خدمات محددة لطرف آخر ذو عالقة عل أساس  9-4 عند قيام طرف ذو عالقة )مثل الشر

ن يوضح الخدمات المقدمة والرسوم المطلوبة وكيفية احتسابها  ن الطرفي  مستمر فإنه يتم تحرير عقد بي 

ات سدادها. و   في 

وتتحمل إدارة كل طرف مسؤولية ضمان تطبيق مبادئ العمال الساسية للمعامالت القائمة عل أساس غي  

ن الطراف ذات العالقة مع اتفاقية الرسوم اإلدارية.   ، إضافة إل التأكد من تناسب الممارسة الفعلية بي   تفضيلي

:   -كحد أدتن    -ية الرسوم اإلدارة وتتضمن  يتوقع الممثل المفوض لكل طرف مشارك عل اتفاق 9-5 ي
 اآلت 

 وصف للخدمات المحددة المزمع تنفيذها.   9-5-1

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

ات سداد رسوم الخدمات المنفذة.   9-5-3  طريقة وفي 

9-5-4   . ن ن الطرفي  وط متعلقة بأي حاالت تعويض بي   شر
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 كلفة خاصة  اعتبارات تخصيص   . 10

 بعض الحاالت، ال تكون تكاليف أو مرصوفات سلسلة من المعامالت متطابقة لكل طرف ذو عالقة. في   10-1

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

 ... إلخ والذي يمثل ل حجم الصلطرق التخصيص عل أفضل تقدير لكلفة كل صفقة، أو عتعتمد   10-3

ام بالسداد.    ن ام غي  مقبول مثل االلي  ن
 مخصص مناسب للمرصوفات. وال يمكن تقييم النفقات بالي 

   

 التوثيق   . 11

11-1  : ي
  يتم توثيق كافة معامالت الطرف ذو العالقة وتضم عل القل اآلت 

  تاري    خ المعاملة.  11-1-1

  وصف المعاملة.  11-1-2

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

 معدل المرصوفات، إذا كان المعاملة متكررة.  11-1-4

 تاري    خ التصديقات.   11-1-5

ي الوصول لقيمة  11-1-6
ن
رات الكلفة وطرق التقييم .... إلخ المستخدمة ف المعلومات الخاصة بمير

 المعاملة.  

ن يحتفظ   11-2 ن المشاركي  ي المعاملة بكافة الوثائق.  كال الطرفي 
ن
 ف

   

 االمتثال    . 12

ن عن أي معامالت طرف ذو عالقة محتملة بمجرد علمهم بها. )يرحر الرجوع إل  12-1 يفصح كافة الموظفي 

كات رقم   (.  سياسة تعارض المصالح - 14سياسة حوكمة الشر

ي يتم اإلفصا  عن عدم االمتثال لمتطلبات هيئة قطر لألسواق الما 12-2
ن
لية الخاصة بالطرف ذو العالقة ف

كة بأكمله.   ام لمجلس إدارة الشر ن ي عدم االلي 
ن
كة. ويخول قرار الب  ف كات بالشر  تقرير حوكمة الشر
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كات         كود السياسة    11 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200.. / ..... /  : ...         تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات     التدقيق الداخىلي     - (11رقم )سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

كة تحدد هذه السياسة عملية توفي  مراقبة داخلية فعالة لمجلس إدارة ال تستخدم خاللها أدوات رقابة داخلية ُشر

 وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.   

   

 النطاق  

. كما تنطبق هذه السياسة  ي تقع ضمن نطاق أعمال التدقيق الداخلي
تنطبق هذه السياسة عل كافة النشطة الت 

كة  ن  لجنة التدقيقعل مجلس إدارة الشر ن و المشاركي  ن الداخليي  ن المراقبي  ي تعيي 
ن
رأ هذه قالتنسيق معهم. وت ف

 .   التدقيق"باختصاصات" لجنة  السياسة مقرونة

   

 المحتويات  

 البيانات العامة للسياسة    . 1

ي مجلس  1-1
ن
كات، وتتمثل العمدة الثالثة الخرى ف يعتير التدقيق الداخلي أحد العمدة الربعة لحوكمة الشر

.  اإلدارة ، اإلدارة  ن ن الخارجيي   التنفيذية والمراجعي 

ن اوكسلي بالواليات  1-2 ي تفرضها هيئة قطر لألسواق المالية محليا وقانون ساربيين
ي المتطلبات الرقابية الت 

تقتىصن

ورة وجود مراقبة داخلية.  ً المتحدة عالميا  ضن
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كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-3 ي مساعدة مجلس  سمن يتمثل دور التدقيق الداخلي داخل شر
ن
اإلدارة واإلدارة ف

كة من خالل توفي  آراء مستقلة يمكن االعتماد عليها لتحقيق مواءمة  التنفيذية عل تحقيق أهداف الشر

كة.    وفاعلية إدارة المخاطر وتحقيق أعمال التدقيق الداخلي لكافة أعمال الشر

ن ال 1-4 . ومن بي  كة فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي ن يراقب مجلس اإلدارة ممارسات الشر ي يتعي 
قضايا الرئيسية الت 

  : ي
ن عليها، اآلت  كي 

 عل مجلس اإلدارة الي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-4-1  المدققوجود إدارة مراقبة داخلية فعالة. وقد يضطلع  سمن ضمان شر

كة  الداخلي  التدقيقالداخلي بوظيفة   خارجية.   تدقيقو/أو االستعانة بشر

 عتمادها لخطة المراجعة الداخلية السنوية.  وا التدقيقاستيعاب لجنة  1-4-2

ن عل المعلومات المطلوبة من  التدقيقحصول لجنة  1-4-3 ي  المدققي 
، مثل المخاطر الرئيسية الت  ن الداخليي 

كة.    تواجهها الشر

وي    ج لالستقاللية التشغيلية.   1-4-4  هيكلة وتنظيم إدارة التدقيق الداخلي للي 

ةتواصل مدير إدارة الت 1-4-5  مع لجنة المراقبة.  ً دقيق الداخلي مباشر

ن اإلدارة.   1-4-6 ن وبي  ن الداخليي  ن المراجعي   وجود خطوط تواصل مناسبة بي 

   

 أدوار الحوكمة   . 2

2-1  ، ن ن الداخليي  تتناول "معايي  الممارسة المهنية الدولية للمراجعة الداخلية" الصادرة عن معهد المراجعي 

ي مجا
ن
كات. مسؤوليات التدقيق الداخلي ف ن  ويقدمل حوكمة الشر حات مناسبة لتحسي  التدقيق الداخلي مقي 

 الحوكمة وذلك من خالل مواصلتها لألهداف التالية:  

كة.   2-1-1 وي    ج لألخالقيات والقيم المناسبة داخل الشر  الي 

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

كة.  نقل المخاطر ومعلومات التحكم  2-1-3  بفاعلية إل اإلدارات المناسبة بالشر

ن مجلس اإلدارة  2-1-4 ن نقل النشطة بفاعلية ونقل المعلومات بي  ن واإلدارة.   والمدققي  ن والخارجيي   الداخليي 
 

2-2   : ام التدقيق الداخلي بما يلي ن كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية الي   كما يتطلب قانون حوكمة الشر

 ظام الرقابة الداخلي وضمان تنفيذه بفاعلية.  مراجعة ن 2-2-1

 أعمال المراجعة التشغيلية والمالية. أداء  2-2-2   

   2-2-3   : ن عل ما يلي كي 
 مراجعة دقة وصالحية القوائم المالية مع الي 

ي تطرأ عل السياسات والممارسات المحاسبية.  التغييرات  2-2-3-1               
 الت 

 دارة. اإل  2-2-3-2   

. ا 2-2-3-2                 لتعديالت الرئيسية الناتجة عن التدقيق الداخلي

كة كمؤسسة نشطة.  ا 2-2-3-4                ستمرارية عمل الشر
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 المتثال للمعايي  الدولية فيما يتعلق بإعداد التقارير الدولية. ا 2-2-3-5

خيص.  االمتثال  2-2-3-6  لقواعد الي 

.   احاإلفص 2-2-3-7  المالي
  

 االتصال بلجنة التدقيق   . 3

الحصول عل معلومات من إدارة التدقيق الداخلي لخلق تصور عام عن المخاطر  التدقيقتطلب لجنة  3-1

كة وتقييم نظام أدوات الرقابة الداخلية إلدارة هذه  ي تواجهها الشر
اتيجية والتشغيلية والمالية الت  االسي 

 المخاطر.  

 بانتظام وبشكل دوري بشؤون الرقابة الداخلية.   التدقيقالتدقيق الداخلي لجنة  يخطر رئيس إدارة3-1-1

، ومن ضمنها أية قضايا تخص بيئة التدقيقيعرض رئيس التدقيق الداخلي القضايا ذات الهمية عل لجنة  3-2

ن الرقابة الداخلية وأعمال  .   المدققي  ن  الخارجيي 

  

 االستقاللية والموضوعية   . 4

كة وتحرص عل يعتير التدقيق ا 4-1 ي تنتهجها الشر
استقاللها عن اإلدارة العليا. لداخلي إحدى الوظائف الت 

عرف االستقاللية بالحالة التنظيمية من خالل قنوات اإلبالغ ومن خالل أعضاء لجنة التدقيق الذين وت

 ينفذون واجباتهم بحرية وموضوعية.  

م أعضاء التدقيق الداخلي بالموضوعية والترصف البن 4-2 ن ي كافة يلي 
ن
اء عند االضطالع بمسؤولياتهم. وعليهم ف

  :  الوقات مراعاة التالي

4-2-1   . ن ن الداخليي  ف معهد المراجعي  ام بمعايي  الممارسة المهنية للرقابة الداخلية وميثاق شر ن
 ضمان االلي 

ن اآلتية:   4-2-2  ن الداخليي  ام بمعايي  معهد المراجعي  ن
 االلي 

 .  التكامل 4-2-2-1   

 األمانة 4-2-2-2   

 . الموضوعية 4-2-2-3   

 المهنية.   العناية 4-2-2-4   

كة.   االلتزام 4-2-3  بقيم الشر

ن  التدقيقتقوم لجنة  4-3 بمراجعة واعتماد خطة إدارة التدقيق الداخلي وضمان الوصول غي  المقيد للمراجعي 

ن والممتلكات المادية ذات العال ن إل السجالت والموظفي   قة بأداء المهام المكلفة بها.  الداخليي 
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:   وحدةضمان استقالل وفاعلية عمل  4-4 ، تقوم لجنة التدقيق بما يلي  التدقيق الداخلي

التأكد من هيكلة إدارة التدقيق الداخلي بأسلوب يحقق االستقاللية التنظيمية ويسمح بالوصول الكامل وغي   4-1-1

 المقيد لإلدارة العليا. 

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

  .  الداخلي

ه من  -  التدقيقمن خالل رئيس لجنة  -التصديق  4-4-3 أو استقطاب أو إنهاء توظيف رئيس التدقيق الداخلي وغي 

ي اإلدارة.  
 موظفن

ي تقييم الداء وقرارات التعويض ذ 4-4-4
ن
 التدقيق الداخلي من خالل رئيس لجنة التدقيق.   بوحدةات العالقة المشاركة ف

 ا لالستقاللية.  قم العمل بالتدقيق الداخلي تحقيقمراعاة وضع سياسة تدوير لطا 4-4-5

   

 حقوق الوصول  . 5

5-1   : ي
ي الوصول إل اآلت 

ن
، تماشيا مع أغراض أداء مهامها، الحق ف  إلدارة التدقيق الداخلي

المعلومات والسجالت المحاسبية وسجالت المعامالت بمختلف أشكالها وبمختلف طرق  وكافة أي من 5-1-1

 حفظها أو تخزينها.  

 الممتلكات تح  الوصاية والسجالت الداعمة.  ً كافة الصول، متضمنة 5-1-2

 كافة التعاقدات واالتفاقيات السارية أو المنتهية.  5-1-3

 ملوكة أو المؤجرة.  كافة المقرات والممتلكات سواء الم 5-1-4

 كافة النظم واإلجراءات والممارسات.   5-1-5

ن المتعاقد معهم.   5-1-6  كافة أفراد اإلدارة التنفيذية والفراد الخارجيي 

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

كة بما فيها التقارير  5-1-8  الرقابية.  كافة تقارير الغي  ذات العالقة بشؤون الشر

ي اإلطالع   5-1-9
ن
ي منتظم   -الحق ف

ي ملحوظ وصل إل علم اإلدارة أو  -عل أساس زمتن عل أي قصور رقاتر

  . ي  الحظه المدقق الخارحر

كة.   5-1-10 ي الشر ي االطالع عل كافة المراسالت مع مراقتر
ن
 الحق ف

      

 رفع التقارير  . 6

ومجلس اإلدارة عن أية  التدقيقدارة التنفيذية ولجنة يتحمل رئيس التدقيق الداخلي مسؤولية إبالغ اإل  6-1

 موضوعات جسيمة إضافة إل تحديث التقارير المقدمة سلفا بشأن هذه الموضوعات.  

 يتم إعداد تقارير التدقيق الداخلي المنتظمة كل ثالثة أشهر.   6-2
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كات         كود السياسة    12 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          فاذ تاري    خ الن

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات     الرقابة الخارجية    - (12رقم )سياسة حوكمة الشر

 
  

  الغرض: 

ي تحديد الطريقة المتبعة عند استخدام خدمات 
ن
ن يتمثل الغرض من هذه السياسة ف ،  المدققي  ن وذلك الخارجيي 

 ا للمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة.  إلدارة العالقة بفاعلية وفق

 النطاق  

كة،   .   التدقيق"باختصاصات" لجنة  وتقرأ مقرونةتنطبق هذه السياسة عل الشر

 يات  المحتو 

 البيان العام للسياسة  . 1

ي هو الشخص المستقل والمؤهل لداء أعمال مراجعة مستقلة سنوية ونصف سنوية  1-1 المدقق الخارحر

ن بإقرار موضوعي عل أنه يتم إعداد القوائم  كة، والهدف من ذلك هو تزويد مجلس اإلدارة والمساهمي  للشر

الدولية إلعداد التقارير المالية، وأن البيانات تعكس  المالية بما يتطابق مع المتطلبات الرقابية والمعايي  

كة.    بدقة الوضع المالي للشر

ي بما  1-2 ي تقيم العالقة مع المدقق الخارحر
كة بإنشاء وتفعيل "مهام أعمال" واضحة إلتباعها، والت  م الشر ن تلي 

 يتطابق مع المتطلبات الرقابية ومتطلبات الحوكمة. 

ورة إدارة ال 1-3 كة برصن ي الشر
م بأدوار كما تقىصن ن ي بأسلوب مناسب وشفاف وملي  عالقة مع المدقق الخارحر

 ومسؤوليات وإجراءات واضحة لتحقيق هذا الغرض.  
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كة التالية:  1-4  تحدد السياسة أهداف الشر

ن مراقب الحسابات.  1-4-1 ي تنتج عن تعيي 
 تجنب حاالت تعارض المصالح المحتمل، الفعلي أو المتوقع، الت 

. حماية ودعم استقال 1-4-2 ي  لية المدقق الخارحر

ن مراقب الحسابات كفء.   1-4-3  ضمان تعيي 

ي تدعم  1-4-4
ي وأنشطته الت  القدرة عل عرض إجراءات وسياسات مناسبة وشفافة إلدارة عمل المدقق الخارحر

ن ذات العالقة.   يعات والقواني  م بالتشر ن  الهداف سابقة الذكر وتلي 
  

ي يقدمها المدقق  . 2
ي األدوار والخدمات التر  الخارج 

ي طبق 2-1 :   145ا لحكام المادة ًيتمثل دور المدقق الخارحر ي
ي اآلت 

ن
ي قطر ف

ن
كات التجارية ف  من قانون الشر

كة.  2-1-1  مراجعة أنشطة الشر

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

 والفنية المعتمدة.  

 لتحقق من الموازنة وبيانات الربا  والخسائر.  ا 2-1-3

كة.   2-1-4 كة بأحكام القانون وبالئحة التأسيس والنظام الساسي للشر ام الشر ن  مراقبة مدى الي 

كة.  2-1-5  التحقق من تطبيق قانون وتعليمات الشر

كة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية ال 2-1-6 ي فحص النظم المالية واإلدارية للشر
ن
ي تؤكد عل مواءمة النظمة ف

ت 

كة والمحافظة عل ممتلكاتها.    التشغيل السلس للشر

كة.  2-1-7 امات الشر ن كة وممتلكاتها وضمان قانونية وصحة الي   التحقق من أصول الشر

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

ي وفقأخرى ينفذها المدقق ال أية قضايا  2-1-9 يعات خارحر ها من التشر ن التدقيق وغي  ا للقانون التجاري وقواني 

ي أعمال المراجعة.  
ن
 الخرى ذات العالقة والمبادئ المتبعة ف

ي الجمعية العامة لعرض التقارير المالية السنوية واإلجابة عل أي استفسار يطرحه  2-2 يحرصن المدقق الخارحر

 المساهمون.  

ي  2-3
ي باآلت   :  ال يسمح للمدقق الخارحر

كة.   2-3-1 ي تأسيس الشر
ن
 المشاركة ف

ي مجلس اإلدارة.   2-3-2
ن
 المشاركة ف

ي  143االضطالع بأي مهام فنية أو إداري ة أو استش ارية بالش ركة )الم ادة  2-3-3
ن
م ن ق انون الش ركاتالتجارية ف

 قطر(.  

ها كما تذكر هيئة قطر لألسواق المالية أنه ال يجوز التعاقد مع المدقق الخار  2-4 ي لتقديم االستشارات أو غي  حر

لية(. هيئة قطر لألسواق الما نظاممن  23المادة الخدمات، وتقترص مهامه عل أعمال المراجعة فقط ) من

كة  ي عدد وعل أية حال، فإن الشر
ن
كة ف ي االضطالع ببعض النشطة بالشر تقر بأنه يجوز للمدقق الخارحر

ي يكون خط
كة عند محدود من حاالت تعارض المصالح الت  م الشر ن كة. وتلي  رها نظريا وبما يرجح مصلحة الشر
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ظهور مثل هذه الحاالت بتقديم إجراء معتمد وواضح وتوثيق هذه القرارات بأسلوب محدد وقابل 

 للمراجعة.  

ي ال تقع ضمن نطاق خدمات  2-4-1
كة سياسة ال تسمح بإسناد الخدمات االستشارية والخدمات الت  تنتهج الشر

، ويخضع أي استثناء من هذه القاعدة لمراقبة صارمة واعتماد لجنة التدقيق إل ا ي  . التدقيقلمدقق الخارحر

يكا أو وكيال أو موظفال يس 2-5 ي بأن يكون شر كة أو أي ا ليمح للمدقق الخارحر من أعضاء  من مؤسسي الشر

كات التجارية  143المادة مجلس اإلدارة أو أقارب  هم حت  الدرجة الرابعة ) ي قطر(.  من قانون الشر
ن
 ف

ن أي 2-6 كة إذا سبق له تعيي  ي تنفيذ خدمات للشر من أعضاء اللجنة التنفيذية أو شارك  ال يسمح للمدقق الخارحر

ي أعمال التدقيق.  
ن
وع ف كة بأي صفة خالل عام سابق عل تاري    خ الشر ي أنشطة المراقبة بالشر

ن
 ف

 تعذر حال في تنظيمية هيئات وأي ةالمالي لألسواق قطر هيئة إشعار عن مسؤول الخارجي الحسابات مراقب إن 2-7
 . الخارجي الحسابات مراقب قبل من تحديدها تم أو ناشئة مشبوهة أمور في يتعلق اقتراح من المجلس

    

ن والتدوير   . 3  سياسة التعيير

. ثم توصي اللجنة مجلس اإلدارة بوجهة نظرها تجاه  التدقيقتتول لجنة  3-1 ي ن المدقق الخارحر مراجعة تعيي 

ي  ي الباب الرابع من هذه السياسة.  المدقق الخارحر
ن
ي سبق مناقشتها ف

ي االعتبار الجوانب الت 
ن
  آخذة ف

3-2   . ن ي العتماده من المساهمي  ن المدقق الخارحر ا  تعيي   ثم يقوم مجلس اإلدارة باقي 

ي التدقيق المسند  3-3
ة والجودة وعمق المعرفة بكافة موظفن ي الخير

ن
ي ف تتمثل أولويات اختيار المدقق الخارحر

ة بمجال الصناعة ونطاق العمال المنفذ.  إليهم مه  ام التدقيق والخير

ن لجنة  3-4 ي تقرير  التدقيقيتم إدراج أي تعارض بي 
ن
ي ف ن المدقق الخارحر ن / إعادة تعيي  ومجلس اإلدارة حول تعيي 

كات السنوي.    حوكمة الشر

كة سياسة تدوير فيما يتعلق 3-5 ن  تلبية لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية، فستتبع الشر بالمراجعي 

 . ن  الخارجيي 

 إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي قبل مرور سنتين متتاليتين.عدم يجب  3-6

   

ي  . 4  مسؤوليات لجنة التدقيق والمدقق الخارج 

ة 4-1 ي مباشر  للجنة المراقبة.  ً يخضع المدقق الخارحر

ام سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بأعمال المراجعة الخارجية  التدقيقتراجع لجنة  4-2 ن لضمان االلي 

يعات وبأفضل ممارسات الحوكمة ذات العالقة.    بالتشر

4-2-1   . ي  ستقوم لجنة المراقبة سنويا بمراجعة مدى استقاللية وموضوعية المدقق الخارحر
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ي  التدقيقستضع لجنة  4-2-2 ن للمدقق الخارحر ن التابعي  ن والسابقي  ن الحاليي  سياسة توظيف واضحة للموظفي 

ن المدقق لحماية االستقاللي كة عند اتخاذ قرار إعادة تعيي  ي والشر ن المدقق الخارحر ة مع مراعاة كافة العالقات بي 

ي من عدمه.    الخارحر

ن وتحديد مكافأة واإلبقاء عل  التدقيقتتحمل لجنة  4-3 مسؤولية تقديم توصيات لمجلس اإلدارة حول تعيي 

كة. عل أن  ومراقبة ي للشر من قانون  141المادة الجمعية العامة ) تعتمد هذه التوصيات منالمدقق الخارحر

ي قطر(.  
ن
كات التجارية ف  الشر

ن اإلدارة والمدقق فيما يتعلق بالتقارير المالية  التدقيقكما تتحمل لجنة  4-4 مسؤولية تسوية أية خالفات بي 

ي قد تظهر عن إصدار تقرير التدقيق أو العمال الخرى ذات العالقة.  
 والت 

ي تم تدقيقها مع اإلدارة تتول لجنة التدقيق مناقش 4-5
ة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية رب  ع السنوية الت 

  . ي  ومع المدقق الخارحر

:   التدقيقتقوم لجنة  4-6 ي
ي "لمواطن الخطورة" المحتملة، وتتضمن اآلت   بمراجعة منتظمة مع المدقق الخارحر

ي الحظها المراجع.  4-6-1
 التعديالت المحاسبية الت 

كة المراجعة فيما يتعلق بأعمال المراجعة االت 4-6-2 ن فريق التدقيق والمكتب القومي لشر صاالت بي 

 والموضوعات المحاسبية. 

 يجب اإلبالغ عن أي تقصي  فيما يتعلق بتصميم وتشغيل أدوات التدقيق الداخلي بشأن التقارير المالية.    4-6-3
 

ي اجتما 4-7
ن
ي ف عات اللجنة لبناء الثقة واالطالع عل ستضمن لجنة التدقيق مشاركة المدقق الخارحر

ي يمكن أن تنشأ.  
 الموضوعات ذات االهتمام الت 

ه منالعضاء  4-7-1 يك ذو العالقة وغي  ، الشر ي كمسألة عادية وتضم، كحد أدتن يعقد االجتماع مع المدقق الخارحر

ي أعمال المراجعة.  
ن
ن بالفريق المشارك ف  الساسيي 

ها من المور قد تتضمن المناقشات مع  4-7-2 ي موضوعات اإلدارة وأعمال المدقق الداخلي وغي  المدقق الخارحر

ي مناقشتها.  
ن
ي ف ي يرغب المدقق الخارحر

 الخرى الت 
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كات        كود السياسة    13 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200... /  : ..... / ..         تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم     الشية     - 13سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

ي تحديد المبادئ والتوجيهات المطلوبة للحفاظ عل شية م
ن
كة يتمثل الغرض من هذه السياسة ف علومات الشر

 وعالقاتها.   

 النطاق  

كة.    ي الشر
 تنطبق هذه السياسة عل كافة موظفن

 المحتويات   

 البيان العام للسياسة   . 1

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-1 كة. وتنطبق هذه  سمن تحظر شر اإلفصا  عن أية معلومات شية خاصة بالشر

كة دون استثناء.   ي الشر
 السياسة عل كافة موظفن

ها بأي شكل أو من خالل أي  تحظر  1-2 هذه السياسة الوصول إل المعلومات الشية أو اإلفصا  عنها أو نشر

ي 
ن
كة. وف ي و/أو الشر

شخص "غي  مرص  له اإلطالع" وال يمتلك موافقة مسبقة من الفرد / المساهم المعتن

كاء وري االحتفاظ بشية وخصوصية شر كة، فمن الرصن العمل  ضوء توسيع مدى خدمات ومنتجات الشر

كة.    والعمالء والموردين كأولوية قصوى للشر
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 نظرة عامة   . 2

كة وتتضمن، عل سبيل المثال ال  2-1 كة أحد الصول الساسية للشر تعتير المعلومات الشية والمملوكة للشر

اتيجية والتسويقية ولغات المصدر  كاء والعمالء والمخططات االسي  الحرص، التقنيات وأسماء وقوائم الشر

ن والمعلومات المالية.  ومع  لومات الموظفي 

ن حقوق النسخ والشار التجارية وبراءات  2-1-1 كة ومحمية بقواني  تعتير المعلومات السابقة ملكية خاصة للشر

ي بعض الحيان. ويتحمل كل موظف مسؤولية حمايتها وعدم االفصا  عنها عن قصد أو عن غي  قصد.   
ن
اع ف  االخي 

:   لشية أيقد تتضمن المعلومات ا 2-2 ي
 من اآلت 

 النتائج والمخططات المالية المتوقعة.   2-2-1

 البيانات الفنية غي  المنشورة سلفا.   2-2-2

وعات الهامة .. إلخ.   2-2-3  اإلعالنات الجديدة عن االستثمارات والمشر

اتيجيات / الحمالت التسويقية.   2-2-4  اإلسي 

 ديد التعاقدات الحالية.  التعاقدات الساسية الجديدة أو تم 2-2-5

 المنتجات / الخدمات الجديدة.   2-2-6

2-2-7   . ن  معلومات / رواتب الموظفي 

ي تطرأ عل سياسة توزي    ع الربا .   2-2-8
ات الت   التغيي 

 التعرض إلجراءات قضائية ذات شأن.   2-2-9

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

ات الجو  2-2-11 ي السعار. التغي 
ن
 هرية ف

 

ي  2-3
ن
ي يتم مناقشتها مع أطراف خارجية ف

من ناحية أخرى، فإن المعلومات غي  الشية هي تلك المعلومات الت 

سياق المواد والمعلومات "المتاحة للعامة". وتبعا لذلك، فإن هذه المعلومات ال تندرج تح  أي تصنيف 

 من تصنيفات المعلومات الشية المحددة أدناه.  

  

 ف المعلومات الشية تصني . 3

ن للتعامل مع المعلومات الشية ومن ضمنها المعلومات  3-1 كة التصنيفات التالية لتوجيه الموظفي  وضع  الشر

ونية:   ي الرسائل االلكي 
ن
 الواردة ف

  

 "معلومات شية: لالستخدام الداخلي فقط"   3-1-1
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كة ال تعتير المعلومات المدرجة تح  هذا التصنيف ذات حساسية شديدة ويمكن  توزيعها داخل الشر

ي هذا التصنيف: قوائم الهاتف الداخلية وقوائم 
ن
ن أمثلة هذه المعلومات المندرجة ف دون قيود. ومن بي 

ي ودليل السياسة.   
وتن يد االلكي   الير

 معلومات شية: يرص  بها عل قدر الحاجة فقط  3-1-2

ن الذين هي معلومات قيمة وأشد حساسية من النوع السابق. وال يحق اإلطالع عليه ا سوى للموظفي 

ي هذه الفئة عل 
ن
يحتاجون إل هذه المعلومات لداء مهامهم الوظيفية. وقد تتضمن المعلومات المندرجة ف

   . ن وعات الجديدة ومعلومات الموظفي   تفاصيل المشر

 "معلومات شية: مسجلة"  3-1-3

ي المعلومات الشد حساسية عل اإلطالق. ويجب ترقيم الوثائق الم
ن
سند كل نسخة ة وتسجلتتمثل ف

ي كافة الوقات ويقترص حق نسخها عل 
ن
ي مكان آمن ف

ن
لمستلم محدد. كما يجب االحتفاظ بهذه الوثائق ف

صاحبها أو مبتكرها فقط. وقد تتضمن معلومات هذه الفئة المعلومات المالية والتوقعات المالية 

يات والتعاقدات الخرى.    ومخططات التقاعد والمشي 

  

ن ترصفات الموظ . 4  فير

ي كافة الوقات، سواء 4-1
ن
ن بطريقة مهنية وأن يحافظوا عل الشية ف ي  من المتوقع أن يترصف كافة الموظفي 

ن
ف

موا بواجبات اتفاقيات الشية  ن وعات أو محادثات فعلية من عدمه، وأن يلي  تعامالتهم مع سجالت أو مشر

ن حاالت اإلخالل بهذه السياسة، عل سبيل المثال ال  :  التعاقدية. ومن بي  ي
  الحرص، اآلت 

كة الشية أو معلومات  4-1-1 كة واإلطالع عل معلومات الشر السما  بالوصول غي  المرص  به لحاسبات الشر

  . ن  العمالء أو القوائم المالية أو التفاصيل التعاقدية أو بيانات البحاث الشية أو المعلومات الشخصية للموظفي 

ي حصل علي 4-1-2
ها الشخاص أثناء عملهم مع آخرين ال يحق لهم اإلطالع عل هذه مشاركة المعلومات الت 

 المعلومات.  

ي مهامه  4-1-3
الوصول إل معلومات غي  مرص  للشخص بالوصول إليها أثناء عمله / عملها، وال تقتىصن

 الوظيفية اإلطالع عل هذه المعلومات.  

ية 4-1-4  الشية.   مشاركة المعلومات ذات الصلة  بقضايا الموارد البشر

ي تخضع لبيان / اتفاقية شية  4-1-5
امات الشية فيما يتعلق باإلفصا  عن المعلومات الشية الت  ن مخالفة الي 

 معتمدة. 
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 التخلص من المستندات الشية بأسلوب غي  آمن.   4-1-6
 

كاء العمل والعمالء والموردين،  4-2 ن بحماية والحفاظ عل خصوصية وشية شر م كافة الموظفي  ن إضافة إل يلي 

  : ي
ام باآلت  ن  االلي 

كة.   4-2-1  االحتفاظ بالشية التامة للمعلومات ذات العالقة بأعمال الشر

م كافة المعلومات الخطية   4-2-2 ن ي الدعاية  -تلي 
ن
ي شكل سجالت أو مستخدمة ف

ن
بحماية جهل  -سواء أكان  ف

 وعدم معرفة الفراد والمجموعات.  

ي ذلك أسماء وعناوين أعمالهم( أو إتاحتها لية يحظر بيع معلومات العمال  4-2-3
ن
كاء )بما ف ء / الموردين / الشر

كات أخرى.    شر

ي حصل  عليها من  4-2-4
كة للمعلومات الت  ي مراقبة طريقة استخدام الشر

ن
كاء الحق ف للعمالء / الموردين / الشر

كاء.    هؤالء العمالء / الموردين / الشر

ي كافة ا 4-2-5
ن
يك عند تسويق منتجات يتعهد الموظفون ف لوقات بحماية خصوصية العميل / المورد / الشر

كة.    وخدمات الشر

  

 طلبات المعلومات الشية  . 5

كة مع كافة الطلبات الخطية للحصول عل معلومات إضافية  اإلدارة التجاريةالطلبات الخطية: تتعامل  5-1 بالشر

وعات واالستث ي وتوسيع المشر
مارات ... إلخ وتقوم بعرض هذه الطلبات خاصة بتفاصيل إجراءات التقاصن

 عل المدير العام، الذي يقرر بدوره إما االفصا  عن هذه المعلومات للطرف مقدم الطلب من عدمه.  

ي حالة  اإلدارة التجاريةالطلبات الشفهية: تتلف   5-2
ن
كة كافة الطلبات الشفهية وتحيلها إل المدير العام. وف الشر

ي حالة تغيبه هو اآلخر، يتم إعادة اإلدارة التجارية مدير الة هذه الطلبات إل تغيب المدير العام، يتم إح
ن
، وف

ي وق  الحق.  
ن
 عرض هذه الطلبات ف

كته ورقم تليفونه وعنوانه، إن  5-2-1 ي حالة تغيب المدير العام، فيطلب من مقدم الطلب ترك اسمه وشر
ن
ف

 أمكن.  

ت وتقديم وصف مخترص عن ول عل المعلوماكما يطلب من مقدم الطلب ذكر سبب طلب الحص 5-2-2

 المطلوبة. وتتول إدارة التسويق تسجيل هذه المعلومات.   المعلومات
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ي  6
ن
وت يد االلكتر  الت 

ن   6-1 ونية تتضمن معلومات شية خارج شبكة  -كسياسة عامة متبعة   -يحظر عل الموظفي  إرسال رسائل الكي 

كة.    الشر

ي حالة اقتضاء العمل نقل أ 6-2
ن
ن التأكد من وف كة، فعل الموظفي  ية معلومات حساسة لشخص خارج شبكة الشر

كة.   ي خارج شبكة الشر
وتن يد االلكي  فهم المباشر من عدم توقيع اتفاقية عدم إفصا  قبل إرسال الير  خالل مشر

  

 التواصل مع الموردين والعمالء  7

ي الحذر والحيطة الكاملة عند التعامل 7-1
ن توحن ن عل الموظفي  مع الموردين والعمالء. ويجب عل  كما يتعي 

  : ي
ن قبل اإلفصا  عن أية معلومات، مراعاة اآلت   الموظفي 

 التأكد من عدم توقيع اتفاقيات عدم إفصا  مت  أمكن ذلك.  7-1-1

وع أو التعاقد.   7-1-2 ورية إلتمام المشر  اإلفصا  فقط عن المعلومات الرصن

كة. تذكي  المورد / العميل بأهمية االحتفا 7-1-3  ظ بشية معلومات الشر

كة حق الوصول إل المعلومات.  7-1-4 ي الشر
ف المباشر قبل منح أي شخص من غي  موظفن  التشاور مع المشر

      



مسنن دليل مسيامسة حوكنة الشركا  شركة قطر الوطنية لصناعة األ                                                      

63 

 

كات         كود السياسة    14 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200..... /   : ..... /         تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم     تعارض المصالح      - 14سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض:  

ن عضو مجلس إدار  ن أو يقر مجلس اإلدارة بأن خطر تعارض المصالح قد يظهر عند تعيي  ن تنفيذيي  ة أو مسؤولي 

ي 
ن
. ونظرا الهتمام هؤالء الشخاص ف ي

ي المجتمع المدتن
ن
ن ف كة ممن لهم أنشطة تجارية ومشاركي  ن بالشر موظفي 

ي سياسة لتعارض المصالح. 
جذب واالحتفاظ بالعالقات تجارية، لذا فإن مجلس اإلدارة يشعر بأنه من الحكمة تبتن

ن والمدراء وكبار وقد تؤدي هذه النشطة والعطايا الكثي   ة والوصول إل المعلومات إل تعارض مصالح الموظفي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ، لذا فقد وضع  شر ن سياسة لتحديد هذه الوظائف والوقاية من  سمن المساهمي 

 فقدان الموضوعية من خالل إلزامها طاقم العمل بترصفات مناسبة ومؤتمنة.   

 النطاق  

كة وأعضاء مجلس اإلدارة.   تنطبق هذه السياسة عل ي الشر
  كافة موظفن

 المحتويات  

 البيان العام للسياسة    . 1

كة ومساهميها وأمام بعضهم البعض. وعل الرغم من أن هذا  1-1 ن المسؤولية أمام الشر يتحمل كافة الموظفي 

ي معامالت واستثمارات شخصية إال أنهم مطالبون ب
ن
ن من المشاركة ف ام ال يمنع الموظفي  ن موجبه بتجنب االلي 

ي قد تؤدي إل تعارض المصالح.  
 الحاالت الت 

ام بالمعايي  الخالقية.   1-2 ن
كة المسؤولية الرئيسية تجاه االلي  ن بالشر  يتحمل الفراد المرتبطي 
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كة لتدقيق عدد من الفراد  1-3 م الموظفون ببذل قصارى الجهد  والمكاتبتخضع الشر ن المختلفة. ويلي 

ي تتضمن تعارضا اسب. وفيما يلي قائمة غي  حلتجنب حت  الظهور بشكل غي  من
ي  رصيه بالحاالت الت 

ن
ف

 المصالح:  

كة أخرى 1-3-1 ن أثناء حاالت تعارض المصالح اإلفصا  عن أي عمل أو خدمةالعمل بشر  : يجب عل الموظفي 

كة عل أي موظف العمل مع أي كة ربحية أخرى. وتحظر سياسات الشر من موردي  استشارية يؤديها لشر

ي أي نشاط يحسن أو يدعم من وضع أو ع
ن
كة، أو المشاركة جزئيا ف مالء أو مطوري أو منافسي الشر

  . ن  المنافسي 

كة أخرى 1-3-2 كة / مؤسسة عضوية مجلس إدارة شر ي شر
ن
: يعتير من حاالت تعارض المصالح العمل كمدير ف

كات 98المادة مالية أخرى داخل قطر ذات أنشطة تجارية مشابهة ) ي قطر(.  من قانون الشر
ن
التجارية ف

كة أو لمورد أو لعميل أو لمقاول، إال أن سياسة  وعل الرغم من أنه يجوز للموظف العمل كمدير لشر

كة قبل قبول أي  كة تتطلب حصول هذا الموظف عل موافقة خطية مسبقة من مدير عام الشر الشر

 اته.  منصب قيادي آخر، وأن يكون أي تعويض يحصل عليه الموظف مساويا لمسؤولي

ي حالة استثمار أيالمصالح التجارية 1-3-3
ن
ي المصالح التجارية للعمالء والموردين  : ف

ن
ن ف من الموظفي 

ي الحيطة الكاملة لضمان عدم إخالل هذه االستثمارات 
ن عل هذا الموظف؛ أوال توحن ، فيتعي  ن والمنافسي 

ي يجب مراعاتها عن
كة. وهناك العديد من العوامل الت  د تحديد وجود موقف تعارض بمسؤولياته بالشر

كة  مصالح من عدمه، من بينها حجم وطبيعة االستثمار وقدرة الموظف عل التأثي  عل قرارات الشر

ن  كة وبي  ن الشر كة الخرى وطبيعة العالقة بي  كة أو بالشر وإطالع الموظف عل المعلومات الشية بالشر

كة الخرى. وعل نحو معهود، فإن االستثمار بنسبة ت ي  %2قل عن الشر
ن
من إجمالي السهم القائمة ف

ي سوق مالي محلي أو دولي ال تعتير من حاالت تعارض المصالح.  
ن
كات المدرجة ف  الشر

كة مع أياألطراف ذات العالقة 1-3-4 من أفراد أشهم  : كقاعدة عامة، يتجنب الموظفون تنفيذ أعمال الشر

ي حالة عدم راد العائلة ارتباطا ملحوظمن أف)حت  الدرجة الرابعة( أو مع جهة مرتبط بها أي عضو 
ن
ا. وف

ن عل الموظف اإلفصا  عن هذه العالقة والحصول  أي منالقدرة عل تجنب  هذه المعامالت، فيتعي 

كة، وعل أية حال، يحظر تنفيذ أية تعا مالت مع عل موافقة خطية مسبقة من مجلس إدارة الشر

ي تعطي أولوية لهذه أطراف ذات عالقة بطريقة 
ن
ها من التعامالت الخرى. وف ها عن غي  ن التعامالت وتمي 

حالة عدم قدرة الموظف عل اإلفصا  عن تفاصيل الطرف ذو العالقة، ونما إل علم مجلس اإلدارة 
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ي تراها 
ي وق  الحق، فيجوز للجنة اإلدارية حينها اتخاذ اإلجراءات التأديبية الت 

ن
تفاصيل هذه العالقة ف

 ف.  مناسبة تجاه هذا الموظ

ي حاالت أخرى، فمن غي  العملي السعي إلدراج كافة حاالت أخرى 1-3-5
ن
: نظرا الحتمالية ظهور تعارض مصالح ف

ي حالة أن أثارت أية صفقة أو موقف مقي   شكوك لدى 
ن
،  أي منالحاالت المحتملة. وف ن  الموظفي 

ي هذهالمعاملة فعليه إحالة المر إل المدير أو مدير اإلدارة ذات العالقة أو المدير ا
ن
لعام قبل االضطالع بدور ف

 / النشاط أو إبرام عالقة أو موقف محل شك.  

ات قد تؤدي إل فقدان  1-4 كة بالترصف بأسلوب مناسب واالبتعاد عن أية تأثي  ي وممثلي الشر
يطالب كافة موظفن

كة نفسها.   كة أو مع الشر  الموضوعية إزاء العمال المنفذة مع عمالء الشر

ن عل كل 1-5 كة أو فرد آخر قد ينتج عنها فصا  وتجنب أية مصالح أو أنشطة موظف اإل يتعي  تشارك فيها شر

كة أو الفرد.   كة وهذه الشر ن الشر ي المصالح بي 
ن
 تعارض ف

ن إبرام أية صفقة مع جهات يساهم فيها أو يديرها أفراد عائلتهم ما لم يرص  المدير العام  1-6 ال يجوز للموظفي 

 بذلك.  

ي الوق  الذي ال ت 1-7
ن
ي الحياة الشخصية لف

ن
كة، إال هدف فيه هذه السياسة إل التدخل ف ن وممثل الشر لموظفي 

ي المصالح وتجنبها قدر اإلمكان.  أنها 
ن
ي قد ينتج عنها تعارض ف

 تلزم هؤالء الشخاص بتحديد الحاالت الت 

ي هذه السياسة حسب القصد  1-8
ن
والغرض من يتم مراجعة كافة اإلجراءات وقبول الهدايا غي  الواردة خصيصا ف

ن توج ن عل الموظفي  ا، فهل سيكون ًقف علننشر هذا المو يه السؤال التالي لنفسهم: "إذا ورائها. ويتعي 

ي مربك
ن
 ا أو محل شك؟"  ترصف

ف المباشر بها عل الفور. ويلي ذلك، إقصاء الموظف  1-9 إذا تعذر تجنب هذه الحاالت، فيجب إبالغ المشر

 نفسه عن أي حاالت مريبة.  

  

  السلطة  . 2

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة تجاه وضع سياسات محددة تتناول تعارض المصالح المحتمل  2-1

كة.   ي الشر
 للمدير العام والمدراء وموظفن

ن  2-2 ف العاملي  تقوم لجنة المراقبة بمراقبة أي إجراء يتخذ بشأن أنشطة داخلية غي  مناسبة أو انتهاك لميثاق شر

كة واتخاذ قرار حياله ب  عد مراعاة الحقائق وجدية الترصف وأي انتهاك محتمل آخر للثقة.  بالشر
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 المعلومات الشية  . 3

 يقر كافة الموظفون وأعضاء مجل س اإلدارة ب أن المعلوم ات الخاص ة بالش ركة وعمالئه ا والمعلوم ات 3-1

تخدام لشخصية هي معلومات شية ويقترص استخدامها لتحقي ق أه داف الش ركة فق ط. ويعتب ر اس ا

فا غي ر أخالق يوغي  ه ذهالمعلومات لغرض شخىصي أو عائلي أو أي غرض آخر الهدف من ه تحقي ق رب ح تص ر 

ي وفق
كة.  قانوتن  ا لسياسة الشر

امج والكتيبات  3-2 ( والير ي إضافة إل ذلك، فإن كافة المعلومات المنشورة )سواء لالستخدام الداخلي أو الخارحر

كة. وأن استخدام هذه المواد لي غرض آخر ي... إلخ هي ملكية خاص والدوات ا لحقوق شكل انتهاكة بالشر

 النسخ. 

ن فيها أن يستغل أي منهم ما وقف من معلومات   3-3 كة أو العاملي  يحظر عل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشر

ي مصلحة له أو لزوجه أو لوالده أو لحد من أقاربه حت  الدرجة الر 
ي تحف 

ن
ابعة بحكم عضويته أو وظيفته ف

كة، كما ال يجوز أ، يكون لي منهم  ي الوراق المالية للشر
ن
ة نتيجة التعامل ف ة أو غي  مباشر سواء بطريقة مباشر

ي 
ي أسعار الوراق المالية الت 

ن
ة مع أي جهة تقوم بعمليات يراج بها إحداث تأثي  ف ة أو غي  مباشر مصلحة مباشر

 ل
 
كة، ويبف  هذا الحظر ساريا ي مجلس اإلدارة أو دة ثالثمأصدرتها الشر

ن
ة سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص ف

كة )المادة  ي الشر
ن
كات التجارية القطري(.  111انتهاء عمله ف  من قانون الشر

  

 طلب هدايا  . 4

ن أو من أي  4-1 ن أو حاليي  كة طلب هدايا من عمالء أو موردين محتملي  ي الشر
ال يجوز لي موظف من موظفن

 شخص أو جهة أخرى.  

ي مثل قد يعرض عل المو  4-2
ن
ي القاعدة العامة ف

ي بعض الحيان هدايا من الموردين أو العمالء. وتقىصن
ن
ظف ف

 هذه الحاالت رفض هذه الهدايا بحسن ترصف ما لم تكن هذه الهدية قيمة اسمية.  

ء يقل ثمنه  4-3 ي
ية عل الفور ريال قطري، وت 1.000عن تعتير القيمة االسمية أي سر خطر إدارة الموارد البشر

 ريال قطري.   1.000عن طايا خارجية تزيد قيمتها بأي هدايا وع

ي أمور ضيافة ورعايا اجتماعية بتكلفة مقبولة لتسهيل إجراء  4-4
ن
كة ف ي الشر

من المتوقع أن يشارك موظفن

ي العمال. 
ن
ة أو مصاريف انتقال غي  مألوفة تقع ف كة لي تكاليف كبي  ويرفض تسديد أي شخص خالف الشر

فه عل الفور بأية حاالت محل شك أو ريبة.  نطاق الممارسات التجارية المق  بولة. ويبلغ الموظف مشر
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 المشاركة الخارجية  . 5

ية واالجتماعية، إال أن  5-1 ي النشطة الخارجية، ومنها المؤسسات الخي 
ن
كة موظفيها عل المشاركة ف تشجع الشر

ي ذات الوق  القيام بأية مساهمات سياسية. وال 
ن
كة ف كة تحظر عل الشر ي  سياسة الشر

ن
ن ف يسمح للموظفي 

ي أي 
ن
ن آخرين بغرض المساهمة السياسية أو حث آخرين عل المساهمة ف أي وق  بتقديم هدايا لموظفي 

 منظمة. 

ي إقامة عالقة عمل مع  5-2
ن
كة أخرى ترغب ف /من شر ي

ن
كما يخطر المدير العام بأية عروض يقدمها أي قيادي ف

كة قبل قبول هذه العروض.   الشر

كة تماما استغ 5-3 الل أي فرص للحصول عل مصلحة شخصية من جهات خارجية تقوم بتنفيذ تحظر الشر

كة.    وأداء خدمات للشر

  

ن  . 6  ترصفات كبار الموظفير

ن عل هؤالء  6-1 . ويتعي  ن ن وكبار المساهمي  ن أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيي  يقصد بكبار الموظفي 

تهم القواعد ذات العالقة بتحقيق أربا  الفراد اتخاذ الحيطة والحذر الكامل تجنبا لن تنتهك ترصفا

كة شخصية. وال يسمح  ي أي وق  االستفادة من مناصبهم الوظيفية بالشر
ن
لصحاب المناصب المذكورة ف

كة لتحقيق مصالح أو أعمال شخصية.    لتحقيق مكسب شخىصي أوالتأثي  عل أعمال الشر

اء أو تأجي  أصول و  6-2 كة بما يحقق أفضل مصالح يجب اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أو شر خدمات الشر

. ويجب أن تكون كافة هذه  ن كة،  وأال تكون هذه القرارات متأثرة بهدايا أو عطايا مقدمة لكبار الموظفي  للشر

 العمال قائمة عل أساس غي  تفضيلي وعل مبادئ التنافس الحر.  

  

 االمتثال وآثار عدم االمتثال  . 7

. عل أن يتساوى قد يؤدي عدم االمتثال لكافة السيا 7-1 ي سات الواردة طيه إل إنهاء عقد التوظيف كإجراء تأديتر

 اإلجراء المتخذ مع مدى جدية الترصف ومع تقييم الموقف. 

ي تتعرض لها هذه السياسة.    7-2
 يخطر المدير العام لجنة المراقبة بكافة االنتهاكات الت 
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كات         كود السياسة    15 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم     اإلفصاح     - 15سياسة حوكمة الشر

   
   

 غرض   ال

ي التعريف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة باإلفصا  عن المعلومات الشية 
ن
يتثمل الغرض من هذه السياسة ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال   .  سمن وتعارض المصالح ومعلومات االمتثال الخاصة بشر
   

 النطاق  

كة قطر الوطنية لصناعة ا ي شر
ن
ن ف ن العاملي   وأعضاء مجلس اإلدارة.   سمن ل تنطبق السياسة عل كل الموظفي 

   

 المحتويات   

 اإلفصاح واإلبالغ عن تعارض المصالح   .1

ن الستخدامه لإلبالغ عن أي أو كل الحاالت الخاصة بتعارض  1-1 ن الموظفي  تم إدراج نموذج يتم تحفي 

ي ذلك قبول هدايا عينية )أنظر 
ن
 : نموذج اإلفصا  عن تعارض المصالح(. (5ملحق )المصالح بما ف

ف المباشر بخصوص حاالت تعارض المصالح أو يج 1-2 ن وعل الفور التشاور مع المشر ب عل الموظفي 

ن عل االتصال بإدارة  تقديم التماس بذلك وبناءعليه يتم اتخاذ اإلجراء الالزم. كما يتم تشجيع الموظفي 

 الشؤون القانونية بهذا الخصوص. 

التنفيذية إل مجلس اإلدارة. يجب إبالغ كافة يجب إبالغ مخالفات تعارض المصالح الخاصة باإلدارة  1-3

ي 
ن
ي تتم من قبل المديرين/أعضاء مجلس اإلدارة ف

الموضوعات الناتجة عن مخالفات تعارض المصالح الت 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي  سمن شر
ن
ن ف من قانون  122المادة اجتماع الجمعية العامة )إل المساهمي 

ي قطر( وإدراج
ن
كات التجارية ف كة بواسطة مجلس اإلدارة. الشر  ها فيتقرير حوكمة الشر
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 اإلفصاح عن معلومات شية  .2

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-1 إعداد عقود عدم إفصا  معيارية مناسبة لمعظم  سمن يجب عل شر

كة.   متطلبات اإلفصا  بالتنسيق مع قسم إدارة تسويق الشر

كة قطر الوطنية 2-2 دون تقديمه إل رئيس  سمن لصناعة ال  ال يتم نشر أي مقال أو حديث خاص بشر

كة العتماده بواسطة المدير العام.   إدارة التسويق بالشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-3 باإلفصا  عن عالقات العمل مع أطراف ذات  سمن يلزم أن تقوم شر

كة. ويعتير هذا اإلفصا  هام و  ي القوائم المالية الخاصة بالشر
ن
مؤثر عالقة ومعامالت ذات عالقة ف

ي تفش نتائج تشغيل 
حيث أنه يزود المستخدم بالقوائم المالية والمعلومات ذات العالقة الت 

كة.   الشر

ي العمال الت ي تق وم به ا ش ركة قط ر الوطني ة لص ناعةال  2-4
ن
ن ف ، يجب سمن لمزيد من التقدم والتحسي 

ن م ن وق   خر. وعل الرغم من ذلك، ال آل  اإلفصا  عن معلومات الملكي ة لش ركاء العم ل المحتمل ي 

ي 
ن
يتم القيام بمثل ه ذا اإلفص ا  ب دون اتخ اذ االحتياط اتوالحرص الالزم؛ حيث يجب الخذ ف

كة قطر الوطني ة  ي نفس الوق . وإذا رأت شر
ن
االعتبار المن افع والمخ اطر الت ي يمك ن أن تنش أف

ن واإلدارات ا سمن لص ناعة ال  لمختصة بها ض رورة اإلفص ا  ع ن بالتش اور م ع م ديرالموظفي 

معلوم ات س رية، يج ب أنيقوم الموظف باالتصال بالمدير العام والمان ة العام ة قب ل إفص احه ع ن 

إضافة إل ذلك، ال يتم االفصا  عن أية معلوم ات مالي ة غي ر تل ك المنص وص المعلوم ات. 

 دون موافقة مسبقة من المدير العام.  عليه ابموجب المتطلبات القانونية للتقارير المالية

  

  االمتثال  . 3

ن اإلفصا  عن أية معامالت خاصة بأطراف ذات عالقة لمستحقيها بمجرد  3-1 يجب عل كل الموظفي 

كات   سياسة تعارض المصالح(.  – 14رقم وصولها لعلمهم )راجع حوكمة الشر

ت العالقة من هيئة قطر يتم اإلفصا  عن حاالت عدم االمتثال الخاصة بمتطلبات الطراف ذا 3-2

كة. أما قرار عدم االمتثال فهو سلطة مجلس  كات الخاصة بالشر ي تقرير حوكمة الشر
ن
لسواق المال ف

كة وحدها.   إدارة الشر
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كات         كود السياسة    16 -رقم : سياسة حوكمة الشر

    200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل 

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

 :            اسم السياسة 

كات رقم     اإلبالغ عن المخالفات     - 16سياسة حوكمة الشر

 
  

 الغرض  

كة قطر الوط ي شر
ن موظفن ي تحفي 

ن
ي اإلفصا  عن أية  سمن نية لصناعة ال يتمثل الغرض من هذه السياسة ف

ن
ف

كة أو عمالئها أو مساهميها أو موظفيها أو العامة عل وجه العموم.  سالبةمخالفات يمكن أن تؤثر بصورة  عل الشر

وتقر هذه السياسة أن الموظف من الممكن أن يقوم باإلبالغ عن مخالفات تصل إل علمه دون خوف من 

 االنتقام.  

   

 النطاق   

كة قطر الوطنية لصناعة ال ت ي شر
ن
ن ف ن العاملي   .  سمن نطبق هذه السياسة عل كل الموظفي 

   

 المحتويات   

  تعريفات .  1

ن ما يخالف القانون أو القواعد أو اللوائح أو ما   1-1 ي العموم، يعتير ارتكاب ترصف مشي 
ن
: ف ن الترصف المشي 

الغش أو المخالفات الخاصة بالصحة والسالمة أو يرتبط بتهديد مباشر للمصلحة العامة أو كل ذلك أو 

 الفساد. وفيما يلي بعض أمثلة بسيطة عل ذلك:  

 اإلدارة المالية أو غير المالية أو سوء التصرف أو سوء استخدام الممتلكات. سوء    1-1-1

 صلحةمشين عمدي أوغش أو خداع ضد مالمشين: سوء التصرف الفكري أو المهني )سلوك التصرف   1-1-2

 ( أو ارتكاب جرائم جنائية، سمنتشركة قطر الوطنية لصناعة األ

 غير السليم أو السلوك غير األخالقي،  التصرف  1-1-3

 كتمان أو إخفاء معلومات خاصة بما سبق.  محاولة  1-1-4
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 بيانات السياسة العامة  . 2

ي العديد من  2-1
ن
ن عن المخالفات ف وط وحماية المبلغي  يعات واإلرشادات حول تم تعزيز ودعم قيام شر التشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  كة   سمن العالم. وبالتوافق مع سياسات الحوكمة الرائدة، وبحكم مكانة شر كشر

ي بالغات المخالفات ذات الهمية سواء الشية منها أومجهولة 
كة برنامج تلف  رائدة، يجب أن يكون للشر

ي تتعلق بالممارسات والترصفات محل
 الشك.   المصدر والت 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-2 ن عن  سمن تقوم شر ي بالغات الموظفي 
ن عضو من لجنة التدقيق لتلف  بتعيي 

فيهم  ن لإلبالغ عن أي مخالفات إل مشر ن الموظفي  ي ال يمكن حسمها داخليا. يتم تحفي 
المخالفات والت 

ن أن الموض ين بالصورة المناسبة. يجب أن يتأكد عضو اللجنة المعي  وعات الناشئة عن بالغات المباشر

 المخالفات قد تم إبالغها للجنة التدقيق عل قدر جسامة الموضوع محل الهمية. 

 من خالل وضع سياسة لإلبالغ عن المخالفات، يمكن اكتشاف:  2-3

المخالفات المحاسبية )عدم االمتثال مع المتطلبات القانونية أو إدخال بيانات محاسبية خادعة أو عدم صحة  2-3-1

  .لمالية الخاصة بالحسابات ...إلخ(لقوائم اا

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

 المضايقة 2-3-3

 تعارض المصالح 2-3-4

 الفساد 2-3-5

 التضليل/إتالف سجالت الشركة 2-3-6

 العنف في مكان العمل 2-3-7

 التفرقة وعدم اإلنصاف 2-3-8

 ومات مملوكة للشركةفصاح عن معلاال 2-3-9

  إخفاء عيوب الرقابة الداخلية 2-3-10

 االختالس والغش 2-3-11

 المخالفات السرية 2-3-12

 الممارسات غير المقبولة 2-3-13

 قلب الحقائق 2-3-14

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

 )عدم االمتثال مع المتطلبات البيئية(، اإلضرار بالبيئة  2-3-16

  ولتحقيق مكاسب شخصية،  و السلطات مع مستخدم غير مرخص أوسوء استخدام السلطة أ 2-3-17

 سوء استخدام األصول.  2-3-18
 

يعتير المبلغون عن المخالفات عوامل دفاع رئيسية ضد سيطرة اإلدارة عل الرقابة الداخلية ومن ثم  2-4

ن ح ي تحسي 
ن
كة. تساعد ف  وكمة الشر
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 الضمانات  . 3

كة قطر الوطنية لصناعة ال  المضايقة أو اإليذاء:  3-1 أن قرار اإلبالغ عن مسألة ذات أهمية  سمن تدرك شر

يمكن أن يتضمن مخاطر عل الفرد القائم به بسبب الخوف من االنتقام من المسؤول عن 

كة لن تتحمل أي مضايقة أو إيذاء لمن قام باإلبالغ وسوف تقوم باتخاذ  المخالفة، لذا فإن الشر

كة. وعل  ي صالح الشر
ن
اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغ الذي قام باإلبالغ عن المخالفة لما يراه ف

الرغم من ذلك، ال يعتير هذا المر ضمانة للمبلغ عن المخالفة ضد خضوعه لإلجراءات التأديبية 

استخدام هذه اإلجراءات المستخدمة  إذا كان هو نفسه موضع مخالفة، لذا سوف يتم التوقف عن

ي حالة إبالغه  عن المخالفات. 
ن
 لحماية المبلغ ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال  الشية:  3-2 ببذل قصارى جهدها لحماية هوية المبلغ  سمن تقوم شر

ي االعتبار أنه ربما يستلزم اإلفصا  عن مصدر المعلومات وطلب إقرار 
ن
عنالمخالفة. ويجب الخذ ف

ي إجراءات التحقيق.  المبلغ عن
ن
ي التحقيقات كدليل إثبات ف

ن
 المخالفة ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال  اإلدعاءات المجهولة:  3-3 المبلغ عن المخالفة اإلفصا  عن  سمن تشجع شر

اسمه/اسمها عند اإلبالغ عن إدعاء. فاإلدعاءات المجهولة تكون أقل قوة ويتم النظر فيها بناءعل 

 الل ترك حق االختيار للجنة، تبتن اللجنة قرارها عل العوامل اآلتية: رأي لجنة التدقيق. ومن خ

ي تم اإلبالغ عن مخالفات بهاجدية الموضوعات  3-3-1
 الت 

 المصداقية  3-3-2

 ية تأكيد اإلدعاء من مصادر أخرىاحتمال 3-3-3
 

 من تأكيدها يتم ولم خالفةالم تثبت ولم نية بحسن مخالفة وجود عن ما مبلغ قيام حالة في اإلدعاءات الكاذبة:  3-4

 بالتضليل مخالفة عن باإلبالغ مبلغ قام إذا ولكن. ضده إجراءات أية اتخاذ يتم ال فإنه التحقيقات خالل

 . ضده التأديبية اإلجراءات اتخاذ يتم فإنه مخالفات عن كاذبة بالغات وتقديم

  مخالفة عن المبلغ حمایة 3-5

قيه أو أي موظف/موظف يصدر ضده/ضدها أي إجر  3-5-1 ، مثال اإلقصاء أو سحب الي  ي رجعي
اء وظيفن

اإليقاف أو التهديد أو المضايقه أو المعامله بغي  إنصاف بإي طريقة كان  عل خالف ما تنص عليه 

كة أو  وط التوظيف بواسطة المدير بسبب إجراءات قانونية قام بها الموظف لصالح الشر شر

ن عن آخرين، يحق له الحصول عل التعويض الالزم.  وتمتد الحماية ضد االنتقام من المبلغي 

ي لدعوى حت  إذا لم يتم رفعها. 
 مخالفات كان  دعواهم بمثابة سند قانوتن
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، ال تقوم لجنة التدقيق بالثأر وال تسمح سمنتوتماشيا مع سياسات شركة قطر الوطنية لصناعة األ 3-5-2

باشرة أو غير مباشرة ضد أي فرد بالثأر بواسطة اإلدارة أو أي شخص أو مجموعة سواء بصورة م

قام باإلدعاء بحسن نية أو دعم وساند لجنة التدقيق أو اإلدارة أو أي شخص أو مجموعة أخرى بما 

 في ذلك الجهات الحكومية والقانونية والسلطات التنفيذية التي تقوم بالتحقيق في اإلدعاء. 

ي بحسن نية وطلب إخفاء  تفصح لجنة التدقيق عن هوية أي شخص قام بعملال   3-5-2-1 إدعاء محاستر

هويته/هويتها. ال تقوم لجنة التدقيق بعمل أي مجهود وال تحتمل القيام بأي مجهود من أي 

ي بصورة  شخص آخر أو مجموعة للتحقق من هوية المبلغ الذي قام باإلبالغ عن اإلدعاء المحاستر

 شية. 

 استجابة اإلدارة  . 4

ن أو ال، ومن خالل تحديد ما إذا كان  اإلدا ي ادعاء سلوك مشي 
ن
ي ستحقق ف

رة أو لجنة التدقيق هي الجهة الت 

  : ي
ي االعتبار/يحاط علما باآلت 

ن
ي هذا الصدد، يؤخذ ف

ن
 واإلجراءات الواجب إتباعها ف

 من هو المدع عليه بارتكاب المخالفة؟   4-1

ي اإلدارةإذا  4-1-1
ن
ي  كان المدير التنفيذي أو مسؤول كبي  أو مسؤول رفيع المستوى ف

ن
هو المزعوم أنه متورط ف

ي إجراء التحقيق. 
ن
   المخالفة، فإن ذلك يرجح الكفة لصالح لجنة التدقيق ف

 ما مدى خطورة المخالفة محل التحقيق؟   4-2

كلما زادت خطورة المخالفة محل التحقيق كلما كان من النسب أن تتول لجنة التدقيق إجراء التحقيق.  4-2-1

كة، وإذا كان  المخالفة محل التح قيق من شأنها أن تشكل جريمة تنطوي عل سالمة القوائم المالية للشر

ي إجراء التحقيق. 
ن
   فإن هذا العامل وحده يرجح الكفة لصالح لجنة التدقيق ف

 ما مدى مصداقية هذه المزاعم بارتكاب مخالفات؟   4-3

للجنة التدقيق أن تقوم بإجراء  كلما كان االدعاء بارتكاب المخالفات أكير مصداقية كلما كان من المناسب 4-3-1

التحقيق. ويجب عل لجنة التدقيق عند تقييمها لمصداقية االدعاء أن تدرس جميع الحقائق المحيطة 

ي ذلك )عل سبيل المثال وليس الحرص( ما إذا كان  ثمة إدعاءات مماثلة قد تناولتها 
ن
بهذا االدعاء، بما ف

   وسائل اإلعالم. 

كة قطر الوطنية لصناعة ال يعتمد اإلجراء الذي تتخذ 4-4 عل طبيعة الشأن المثار، فقد تكون  سمن ه  شر

 المسائل المثارة قد:  

 تم التحقيق فيها داخليا،   4-4-1

طة المحلية،   4-4-2  أحيل  إل الشر

(، أو   4-4-3  أحيل  إل مراقب الحسابات )رأي الخبي 

   صة،... إلخ. تشكل موضوعا إلجراء تحقيق مستقل، مثل لجنة مخت 4-4-4
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كة قطر  4-5 ن وشر يجرى عمل تحقيقات أولية لتقدير الحاجة إل إجراء تحقيق وذلك من أجل حماية الموظفي 

  .  سمن الوطنية لصناعة ال 

   يمكن حل بعض المور دون الحاجة إل تحقيق.  4-6

 جميع المور المتعلقة باإلبالغ عن مخالفات تحول إل اللجنة المعينة لهذا الغرض.  4-7

ة زمنية معقولة، بشأن:  عل المب رد اللجنة كتابةت 4-8 ي غضون في 
ن
 لغ عن مخالفة ف

 اإلقرار باستالم البالغ.   4-8-1

ا  كيفية التعامل مع هذه المسألة.  4-8-2  اقي 

4-8-4   . ي
 إعطاء تقدير عن الوق  الذي سوف يستغرقه تقديم رد نهات 

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

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

 

ن عنها يعتمد عل طبيعة  4-9 ي القضية والشخاص المبلغي 
ن
ن ف ن الشخاص المتورطي  حجم االتصال بي 

ي ينطوي عليها، وكذا وضو  المعلومات المق
ت، والصعوبات المحتملة الت  ي أثي 

دمة، كما المسائل الت 

 لغ. ّأية معلومات إضافية من المب –عند الحاجة  –ويطلب 

غ من قبل أي من المديرين الذين ال يعملون ّعندما يتم اإلعداد لي اجتماع، يمكن أن يتم دعم المبل 4-10

ي تتعلق بالقضية المعنية. 
ي منطقة العمل الت 

ن
   ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال  4-11 لغ يقات قد يتعرض لها المبم أية مضاخطوات لتحجي سمن تتخذ شر

ي الدعوى الجنائيةلغ اإل ا من المبنتيجة إبالغه، عل سبيل المثال، إذا كان مطلوب
ن
أو  دالء بشهادته ف

 . التأديبية فإن اإلدارة القانونية سوف تقدم المشورة بشأن اإلجراء 
 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  4-12 ن إل التأكد من أنه تم سمن تتفهم شر تناول المسألة محل  حاجة المبلغي 

، وإذعاالب نتائج أي  نا لقيود قانونية، يتلق المبلغ معلومات/تحديثات بشأنالغ بشكل مناسب. وبالتالي

   تحقيق. 
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 إنشاء قنوات لإلبالغ   . 5

كة قطر الوطنية لصناعة ال  5-1 بإنشاء خطوط اتصاالت مختلفة لإلبالغ، ويمكن أن تشتمل  سمن تقوم  شر
   خطوط االتصال هذه عل: 

ي ساخن.  5-1-1
 إنشاء خط هاتفن

5-1-2  . ن ي للموظفي 
وتن  الكشف عن عنوان بريد إلكي 

 .  للبريد صندوق ضعو 5-1-3
 

 عن اإلبالغ بشأن الموظفين قبل من الستخدامها إبالغ نموذج – (6الملحق ) في كعينة نموذج تضمين تم 5-2
 .  المخالفات
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كات         كود السياسة    17 -م رق: سياسة حوكمة الشر

   200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل  

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

 :            اسم السياسة 

كات  ن     - 17رقم سياسة حوكمة الشر    عالقات المساهمير

 
  

 الغرض: 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي تحديد إرشادات ومعايي  شر
ن
ي تعزز  سمن يتمثل الغرض من هذه السياسة ف

الت 
كة قطر الوطنية لصناعة ال  ن شر    ومساهميها.  سمن العالقات الجيدة من خالل االتصاالت الفعالة بي 

 النطاق: 

كة قط ي شر
ن
كة قطر  سمن ر الوطنية لصناعة ال تطبق هذه السياسة عل إدارة التسويق ف )يتم تحديدها من شر

   ( واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة. سمن الوطنية لصناعة ال 

  المحتويات: 

 بيانات السياسة العامة   -1

كة  1-1 ن بهدف تشجيعهم عل مشاركة شر يتبتن مجلس اإلدارة تعزيز العالقات البناءة مع المساهمي 
   . سمن قطر الوطنية لصناعة ال 

ي مجال إدارة المعلومات والكشف عنها حيث يتم التواصل  التجارية اإلدارةتتخصص  1-2
ن
كة ف بالشر

 مع المستثمر/المساهم والمجتمع ككل. 

ها من وسائل  اإلدارة التجاريةتقوم  1-3 اكة قوية مع الصحف وغي  كة بتطوير والحفاظ عل شر بالشر

ي لتعزيز اإلعالم والتأكد من أن كافة المعلومات المتعلقة بال
ها عل أساس زمتن مستثمر يتم نشر

ي التعامل مع مجتمع االستثمار. 
ن
   الشفافية ف

/اللوائح المعمول بها.  1-3-1 ن  يتم نشر جميع هذه الخبار بما يتماسر مع القواني 
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كة بإدارة/توجيه المؤتمرات، والحلقات الدراسية والحداث والمهام  اإلدارة التجاريةتقوم  1-4 بالشر

ي 
كة قطر الوطنية لصناعة ال  الخرى الت  .  سمن تنظمها  شر ن    للمساهمي 

ي تقدمها بورصة  اإلدارة التجاريةتقوم  1-5
ن الت  كة بالحفاظ عل قائمة محدثة من المساهمي  بالشر

 . 170قطر وفقا للوائح الداخلية لبورصة قطر؛ المادة 

ي الوق  المناسب للمساهم اإلدارة التجاريةتقوم  1-6
ن
كة بتنسيق دعوات ف ن لحضور بالشر ي 

ي إنجا  هذه النشطة بشكل عام. 
ن
   المناسبات والمؤتمرات والمساعدة ف

  

ن   -2  االتصال بالمساهمير

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-1 تحمل كامل المسؤولية أمام مساهمي  سمن يجب عل مجلس إدارة شر
كة ونتائجها.  كة بخصوص أداء الشر    الشر

ن عن أي من حاالت المخالفات أو اإلهمال. يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية أمام المساه 2-2    مي 

ات وسائل اإلعالم وعل الموقع الرسمي  2-3 ن عن طريق اإلصدارات الصحفية ونشر يتم االتصال بالمساهمي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  :  سمن لشر ن ، ويشمل هذا االتصال ما يلي    عل شبكة اإلني 

كة والعمال.   2-3-1  تطورات الشر

 ج المالية.  النتائ 2-3-2

 التقارير السنوية.   2-3-3

كة.   2-3-4  البيانات الخاصة بالقواعد المنظمة للشر

 المسؤولية االجتماعية.   تحديثات 2-3-5

كة قطر الوطنية لصناعة ال  2-3-6  وبيانات إحصائية أخرى، و   سمن بيانات السوق الخاصة ب شر

 المعلومات التجارية الخاصة ببورصة قطر.  2-3-7
 

منالقانون  (48للمادة )ات اإلعالمية إل بورصة قطر وفقا باإلضافة إل تسليم نسخة من جميع النشر  2-4

كة ضمان تنفيذ متطلبات المادة  اإلدارة التجاريةالداخلي لبورصة قطر، ويجب عل   . (48رقم )بالشر

ي اإلصدارات الصحفية عندما يلزم ذلك يتم 2-4-1
ن
ئة أو اإلفصا  ف بواسطة السلطة القانونية  القيام بالتير

 المختصة. 
 

ن   -3  الحوار مع المساهمير

ي أن يتم الحوار مع المستثمرين عل أساس من التفاهم المتبادل لألهداف. يتحمل مجلس اإلدارة   3-1
ينبعن

 . ن  ككل مسؤولية ضمان إجراء حوار فعال مع المساهمي 

ي  فاظيجب عل رئيس مجلس اإلدارة )وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين( الح 3-2
ن
االتصال مع كبار  عل قدر كاف

ن للتعرف عل اهتماماتهم والموضوعات الخرى ذات العالقة الخاصة بهم.     المساهمي 

ن إل مجلس اإلدارة بالكامل.  3-2-1 ي عل رئيس مجلس اإلدارة متابعة وصول آراء المساهمي 
 ينبعن
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ي أن يناقش رئيس مجلس اإلدارة القواعد الحاكمة للشر  3-2-2
، ويجب ينبعن ن اتيجيتها مع كبار المساهمي  كة وإسي 

ن ويتوقع منهم حضور  لألعضاءأن تتا  الفرصة  ن لحضور االجتماعات مع كبار المساهمي  غي  التنفيذيي 

ن ذلك.  ي حال طلب كبار المساهمي 
ن
   االجتماعات ف

ي  يقر مجلس اإلدارة 3-3
ي التقرير السنوي الخطوات الت 

ن
 والعضاء اتخذت لضمان أن أعضاء مجلس اإلدارة ف

كة قطر  ن بخصوص شر ، عل وجه الخصوص، عل دراية بوجهات نظر كبار المساهمي  ن غي  التنفيذيي 

.  سمن الوطنية لصناعة ال  ن    مثل بيانات االتصال المباشر واستبيانات آراء المساهمي 

ي الحسابات وأعضاء مجلس اإل  3-4 دارة يعد رئيس مجلس اإلدارة لجميع أعضاء لجان مجلس اإلدارة ومراقتر

ي اجتماع الجمعية العامة السنوي.  
ن
 للرد عل السئلة ف

 

 اجتماعات الجمعية العامة   . 4

ي  4-1
ن
 للجمعية العامة.   الدعوةيجب أن يرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي ف

ن وعناوين ذات  4-2 كة الحصول بشكل دوري عل قائمة محدثة من المساهمي  تتول إدارة التسويق بالشر

ن ش صلة، ك ما تنسق اإلدارة بشكل دوري إلعداد خطابات الجمعية العامة وجدول العمال مع أمي 

   المجلس. 

كة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي خالل الشهر  اإلدارة التجاريةعل  4-3 بالشر
   الول بعد نهاية السنة المالية.  األربع

كة تقديم ت اإلدارة التجاريةعل  4-4 قرير عن جدول العمال، وزمان ومكان انعقاد االجتماع العادي/غي  بالشر

ن من االجتماع )بورصة قطر،   (.  2الفقرة ، 48المادة العادي للجمعية العامة لبورصة قطر قبل أسبوعي 

كة ترتيب توزي    ع دعوات حضور االجتماع السنوي للج اإلدارة التجاريةعل  4-5 معية العامة عل جميع بالشر

ن  ن وأن ترسل كذلك إل  ،المساهمي  ن عربيتي  ن يوميتي  ي صحيفتي 
ن
وزارة قبل اجتماع الوأن ينشر ذلك ف

  15عن الجمعية العامة العادية بما ال يقل 
 
ي قطر(.  122المادة ) يوما

ن
كات التجارية ف  من قانون الشر

كة، وبالتنسيق مع اإلدارة المالية واإلدارية، ضمان إعداد تال اإلدارة التجاريةعل  4-6 ي  بالشر
ن
قرير السنوي ف

حينه وإدراج القوائم المالية الجتماع الجمعية العامة. ويتضمن التقرير السنوي ما يلي فيما يتعلق 

 بمجلس اإلدارة:  

ن اتخاذها من  4-6-1 ي يتعي 
ي ذلك بيان رفيع المستوى عن طبيعة القرارات الت 

ن
بيان كيفية عمل المجلس، بما ف

ي أن توكل إل
ي ينبعن

  اإلدارة.  قبل المجلس والت 

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

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

ي اجتماعات الجمعية العامة وان يتم  4-7
ن
ن فرصة المشاركة الفاعلة والتصوي  ف ي منح المساهمي 

ينبعن

ن العامة:  إ ي تحكم اجتماعات المساهمي 
ي ذلك إجراءات التصوي ، الت 

ن
 عالمهم بالقواعد، بما ف
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ن بالمعلومات الكافية والمتعلقة بزمان ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية  4-7-1 ي إحاطة المساهمي 
ينبعن

ي الوق  المناسب بشأن كا
ن
ي العامة، باإلضافة إل كافة المعلومات الخرى الالزمة وف

فة الموضوعات الت 

ي االجتماع. 
ن
 سوف يتم تناولها ف

ي ذلك 4-7-2
ن
ن فرصة طر  السئلة عل مجلس اإلدارة، بما ف ي منح المساهمي 

)عل سبيل المثال ال الحرص(  ينبعن

، والبنود المدرجة عل جدول أعمال اجتماع الجمعية  ي السئلة المتعلقة بالتدقيق السنوي الخارحر

ا  القرا  رات، بما يخضع للقيود المنطقية.  العامة، واقي 

كة، مثل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس  4-7-3 ي القرارات الرئيسية لسياسة الشر
ن
ن ف مشاركة فاعلة للمساهمي 

ن إل  حي  ي تيسي  تلك المشاركة عن طريق تقديم السي  الذاتية لعضاء المجلس المقي 
اإلدارة. كما ينبعن

 . ن  المساهمي 

ي عل المساه 4-7-4
ن إبداء آرائهم بشأن سياسة وينبعن الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار  التعويضاتمي 

ي 
ن وأعضاء مجلس اإلدارة وينبعن ، ومكونات برنامج المكافآت )إن وجد( للموظفي  ن ن التنفيذيي  المسؤولي 

، و  ن  أن تخضع لموافقة المساهمي 

ن التصوي  شخصيا أو عن طريق وكيل، وتكون ا ينبغي 4-7-5 ي الثر سواء تم عل المساهمي 
ن
الصوات متساوية ف

   التصوي  شخصيا أو باإلنابة. 

( 88من قانون الشركات التجارية القطري و مع مراعاة أحكام  المادتين ) 125كما هو مذكور في المادة  4-8

 ( من هذا القانون، تدعو الوزارة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحاالت التالية: 124و )

( من هذا القانون، دون أن تدعى 123ضى ثالثون يوما  على الموعد المحدد في المادة رقم )إذا م 4-8-1

 الجمعية العامة لالنعقاد.

( من هذا 101إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى المنصوص عليه في المادة ) 4-8-2

 القانون، دون أن تدعى الجمعية العامة لالنعقاد.

لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو النظام األساسي للشركة أو وقوع خلل جسيم إذا تبين  4-8-3

في إدارتها، وتتبع في هذه الحاالت جميع اإلجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع 

 المصروفات.
 

ن   -5  المعاملة المنصفة للمساهمير

ن بإنصاف.   5-1    يجب معاملة جميع المساهمي 

ن من الحصول عل معلومات  5-1-1 ي أن تحمل جميع السهم نفس الحقوق وأن يتمكن جميع المساهمي 
وينبعن

اء.    حول الحقوق الملحقة بكافة سالسل وفئات السهم قبل الشر

ن إما  5-1-2 ي مصلحة  كبار المساهمي 
ن
ن من إجراءات تعسفية تتم بواسطة أو ف يجب حماية أقلية المساهمي 

ي أن يكون لهم وسيلة فعالة للتعويض. بشكل مباشر أو غ
، وينبعن    ي  مباشر
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ي  5-1-3
ن
وط متكافئة للمشاركة ف ن شر ن عند االقتضاء )لجميع المساهمي  تطبق حقوق المثل لصغار المساهمي 

 العروض( 

ى بينما صوت  تلك  5-1-4 ي حاالت تم  فيها الموافقة عل صفقات كير
ن
ن القلية ف حماية حقوق المساهمي 

ه.  القلية ضد ي محرصن االجتماع ونشر
ن
اض ف  ها عير تسجيل اعي 

ن بالمعاملة المنصفة لجميع  5-1-5 ي أن تسمح عمليات وإجراءات االجتماعات العامة للمساهمي 
ينبعن

ي تقييد اإلجراءات أو تكلف عملية اإلدالء بالصوات. 
ن وال ينبعن    المساهمي 

  

  

ن   .6  التغذية الراجعة للمساهمير

ن الرواد وتضمن حصولهم عل اتصال  ريةاإلدارة التجاعل  6-1 ن المؤسسيي  كة أن تتعرف عل المساهمي  بالشر
   منتظم مع اإلدارة. 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  6-2 أن تضمن حصول مستثمري  ها/مساهميها  سمن ويندرج ضمن سياسة شر
   عل فهم جيد لعمالها من خالل وسائل إعالمية مناسبة. 

ك اإلدارة التجاريةعل  6-3 ي االجتماع العام بالشر
ن
ن ف ة ضمان استالم التغذية الراجعة من قبل المساهمي 

ن والمستثمرين.  ن المساهمي  ها من اللقاءات بي     والمؤتمرات وغي 
كة قطر الوطنية لصناعة ال  6-4 وحفظها وكتابة تقارير عنها  سمن يتم تجميع التغذية الراجعة عن أداء شر

   إل مجلس اإلدارة بشكل دوري. 
ن من أجل الحصول عل يجب أن يتض 6-5 احات المساهمي  من التقرير المقدم لمجلس اإلدارة أيضا اقي 

   استجابة مناسبة. 
  

ن والحصول عىل معلومات  . 7  استفسارات المساهمير

ي موقع   اإلدارة التجاريةتتعاون  7-1
ن
كة مع قسم تكنولوجيا المعلومات لضمان التحديث المستمر ف بالشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ن  ليعكس أحدث معلومات العالقة مع  سمن شر عل شبكة اإلني 

ي ذلك جميع اإلصدارت الصحفية ذات العالقة، التقارير المالية، جوانب تتعلق 
ن
المستثمرين؛ بما ف

كة وترصيحات أخرى حسب االقتضاء.     بمجلس اإلدارة، جوانب تتعلق بسياسة حوكمة الشر

ي عل  7-2
كة أن تتأكد من وجود خط اتصال مباشر )والذي  جاريةاإلدارة التباإلضافة إل ذلك ينبعن بالشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي ل شر
وتن واإلصدارات الصحفية عند االقتضاء(  سمن يتضمن الموقع اإللكي 

ي حاجه إل مزيد من المعلومات. 
ن
ن الذين لهم استفسارات أو ف    مع جميع المساهمي 

ن /المس تثمري ن مت وفر ة للجمي ع،  إذ أنه يجب أن تكون كافة المعلومات المقدم ة  ل لمس اهمي 

ي هذا الشأن. 
ن
   وكسياسة صارمة، ال يسمح بوجود أية معلوم ا ت س رية  أو تفض يل  مس اهم  عل  ى آخر ف

ي أو أية وسيلة أخرى لالتصال، يجب تناول  7-3
وتن يد اإللكي  ي جميع االستفسارات الواردة عير الهاتف أو الير

ن
ف

كة مسؤولية المساعدة عل توفي  المعلومات معلومات متاحة  للجميع، وتتول إدارة التسويق بالشر

 . ن ي التغذية الراجعة من المساهمي 
   وتلف 

ن  بمعلوم ات  تتعل ق ب القيم  المعنوي ة  مثل سياسات  7-4 كة تزويد المس اهمي  يسمح إلدارة التسويق بالشر

كة والمعايي  البيئية. حوكم ة  الش ركة،  ميث اق الش رف ، المس ؤولية االج
   تماعي ة المش ي 
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ن حق الوصول إل 23هيئة قطر لألسواق المالية تمنح المادة  لنظام وفقا   7-5 المعلومات التالية،  المساهمي 

ي تعليمات 
ن
 المذكور:  النظامالمقررة ف

 للمعلومات التالية:  إمكانية الوصولالمساهمين  يتم منح 7-6

7-6-1  ، ن  نسخ من سجالت المساهمي 

 سجل أعضاء مجلس اإلدارة،    7-6-2

كة الداخلية،   وأنظمةالساسي  النظام 7-6-3  الشر

ن لعضوية مجلس اإلدارة، و   7-6-4  معلومات عن المرشحي 

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

 أو موجودات معرفة إلى تؤدي قد التي العقود من ًنسخ سمنتال تقدم شركة قطر الوطنية لصناعة األ 7-7

. وبرغم ذلك، كل حالة، حيث أن هذه العقود سرية في طبيعتها ويصعب توفيرها على أساس مطلوبات

)بما في ذلك  ومطلوباتهاالشركة  موجوداتعن جميع  سمنتتكشف شركة قطر الوطنية لصناعة األ

 .  خارجيحسابات المالية التي تم اعتمادها بواسطة مراقب  البياناتالقروض( كجزء من 

   

 التنسيق مع بورصة قطر   .8

كة المحافظة عل عالقة إيجابية مع بورصة قطر.  8-1    عل إدارة التسويق بالشر

كة  8-2 ي حال طلب بورصة قطر لية إيضاحات بشأن اإلصدارات الصحفية فإنه عل إدارة التسويق بالشر
ن
ف

ي الوق  المناسب. 
ن
   تقديم المعلومات المطلوبة ف

ي اإلفصا  لب 8-3
الوطنية لصناعة  ش ركة قط ر    س عر  س همر  علورصة قطر عن أية معلومات ق د  ت ؤثينبعن

ن  قب ل  اإلص دار  الع ام، وف ي  حال ة  تس ريب  أو اإلفص ا   ع ن  معلومات لوسائل اإلعالم الس م
قطر بهذا  بالش ركة  تق ديم  إيضا  فوري لبورصة اإلدارة التجاريةى ، عل بدون موافقة بورص ة  قط ر 

 الخصوص. 
ن  8-4 كما ويجب إجراء تحقيق عن كيفية اإلفصا  عن تلك المعلومات والشخص/الشخاص المسؤولي 

   لمنع حدوث ذلك مستقبال. 
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 توزيعات األرباح  -9

كة قطر الوطنية لصناعة ال  9-1 ي توزي    ع الربا  كل سنة. ويتوقف توزي    ع الربا   سمن تسع شر
ن
جاهدة ف

ي عل عوامل مختلفة بما ف
يها الربحية، واحتياجات التمويل والتدفقات النقدية وفرص التوسع الت 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ، ويقي   مجلس اإلدارة عل اجتماع الجمعية العامة سمن حددتها شر

ا .   السنوي توزي    ع الربا  كل عام ويعرض أسباب ذلك االقي 

ي الربا  كل عام سنويا لحساب %10يتم اقتطاع  9-2
ن
ي اجتماع  من صاف

ن
. ويجوز ف ي

االحتياطي القانوتن

من رأس المال المدفوع،  ويستأنف  ٪50الجمعية العامة إيقاف هذا االقتطاع بمجرد بلوغ نسبة 

ي عل 
ي عن النسبة المذكورة، وال يجوز توزي    ع االحتياطي القانوتن

االقتطاع إذا قل االحتياطي القانوتن

، ويجوز توزي    ع المبالغ الفائضة ال ن ن تصل إل المساهمي  ي تزيد عل نصف رأس المال كأربا  للمساهمي 
ت 

كة بتوزي    ع هذه النسبة.  5% ي ال تسمح فيها أربا  الشر
ي السنوات الت 

ن
   وذلك ف

ي الرب  ح بعد خصم استهالك الدين والمبال ٪10تبف  نسبة  9-3
ن
غ االحتياطية والربا  عل القل من صاف

 الموزعة 
 
   للفقرة السابقة، كمكافأة للمدير.  وفقا

امات أو الخصوم الخرى   9-4 ن ن أو االلي  ي تحددها الجمعية العامة للموظفي 
يتم تخصيص جزء من الربا  الت 

ي قانون العمل. 
ن
   كما هو منصوص عليه ف

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

ن كأربا  إضافية أو ترحيل 9-6 ا  من مجلس يتم توزي    ع ما تبف  من الربا  عل المساهمي  ها، بناءعل اقي 

   اإلدارة، إل السنة التالية أو تخصيصها إلنشاء احتياطي غي  عادي أو استهالك دين. 

إن توزيعات الربا  المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بغض النظر إن كان  نقدية أو أسهم منحة  9-7

ي سجل  السهميجب ضفها، كحق لمالكي 
ن
ن ف ن والمدرجي  ي ن المساهمي 

ن
ي يوم ف

ن
هاية جلسة التداول ف

 انعقاد الجمعية العمومية. 
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كات         كود السياسة    18 -رقم : سياسة حوكمة الشر

   200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل  

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

 :            م السياسة اس

كات   التداول من الداخل     - (18رقم )سياسة حوكمة الشر
  

 
  

 :  الغرض

كة قطر الوطنية  تحديد خطوط عريضة إلرشادات وسياسات تتعلق بأنشطة التداول من الداخل، حيث أن شر

ي بورصة قطر، لذا فإن سمن لصناعة ال 
ن
كة مدرجة ف هذه السياسة هي امتداد ل  سياسة الشية، سياسة  شر

كات   .  13رقم حوكمة الشر

 النطاق:   

ن وأقارب  هم )من الدرجة الول( وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم حق  تطبق هذه السياسة عل جميع الموظفي 
كة الشية.     اطالع عل معلومات الشر

 المحتويات:  

 موضوعات التداول من الداخل    -1

كة  1-1 ي أسهم شر
ن
" مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو موظف أو مالك مستفيد ف ربما يكون "المتعامل الداخلي

ي الساس شية بالنسبة  سمن قطر الوطنية لصناعة ال 
ن
كة هي ف واطلع عل معلومات خاصة بالشر

   للعامة. 

ن من وق  آلخر عل معلومات لم يتم اإلفصا  عنها ل 1-2 ن من الممكن أن يحصل الموظفي  لمساهمي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال   . سمن وعموم المستثمرين بخصوص أعمال شر
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كة قطر الوطنية لصناعة 1-3 ي لم يتم االفصا  عنها بخصوص أعمال شر
تعرف بأنها  سمن ال  المعلومات الت 

معلومات "داخلية" ومن الممكن أن يقع ضمنها المعلومات المالية أو مبادرات تشغيلية أو قرارات 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  تسعي   ي يمكن أن تؤثر عل سعر سهم شر
ها من المعلومات الت   . سمن أو غي 

ا  1-4 ة، يعد انتهاكا خطي  ة أو كبي  تداول السهم عل أساس معلومات داخلية بغض النظر عن كونها صغي 

كة الخالقية وسياساتها.     لمعايي  الشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال ال يجوز للموظف الذي يحصل عل معلومات داخل 1-5 المتاجرة  سمن ية عن شر

ي من 
ي يحصل فيها عل المعلومة حت  بعد اغالق التداول لليوم الثاتن

كة من اللحظة الت  ي أسهم الشر
ن
ف

ي عن المعلومات. 
   الكشف العلتن

ي السهم من خالل  1-6
ن
ي التجارة ف

ن
باإلضافة إل ذلك، يجب عل الموظف عدم مساعدة أي شخص آخر ف

   ا  عن معلومات داخلية. اإلفص

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-7 ي شر
ن
ن ف الذين يمكنهم الوصول إل القوائم  سمن يوص بشده جميع العاملي 

ي لم يتم اإلعالن عنها، 
المالية الداخلية و/أو معلومات بشأن القوائم المالية رب  ع السنوية المتوقعة والت 

كة خال ي الوراق المالية للشر
ن
ي نهاية  30ل عدم المتاجرة ف

ن
يوما سابقة لنهاية أي رب  ع سنة مالية وتنتهي ف

ي عن النتائج المالية لرب  ع السنة المالية. 
ي بعد اإلفصا  العلتن

ي يوم التداول الثاتن
ن
   العمل ف

كة قطر  1-8 ي الوراق المالية ل شر
ن
يحظر عل جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من التداول ف

اجتماع مجلس اإلدارة مناقشة القوائم المالية حت  تاري    خ  دعوةمن تاري    خ  من سالوطنية لصناعة ال 

 (.  173المادة )بورصة قطر الالئحة الداخلية  المجلسانعقاد 

ة.  1-9 ي تبدو فيها المعامالت المالية صغي 
ي الحاالت الت 

ن
   تطبق قواعد التداول الداخلي بكل حزم، حت  ف

  

 األنشطة المحظورة  -2

كة تقديم معلومات ل  2-1 كة مع شخص  –شخاص من خارج الشر وهي عبارة عن المتاجرة بمعلومات الشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي شر
ن
ي انتهاكا للسياسات المعمول بها ف   سمن خارحر

والمعايي  الخالقية الخاصة بها، إذا كان عليه واجب ائتمان أو عالقة ثقة أخرى بعدماستخدام تلك 

   المعلومات. 
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تحظر أيضا المتاجرة بالمعلومات عندما يتلف   –ات داخلية بهدف تحقيق منفعة استخدام معلوم 2-2

الشخص معلومات من خالل عالقة شية )"اختالس"( المعلومات لمصلحته الخاصة أو لإلفصا  عنها 

 لآلخرين. 

فون عل  2-3 ها من "الشخاص ذوي الرقابة" ويشر كات الوساطة أو غي  كات وشر الرقابة عل الشخاص؛ الشر

أي شخص ينتهك قواعد التداول من الداخل قد تشمله المسؤولية أيضا ويمكن معاقبة "الشخص ذو 

اث حقيقة أن الشخص الذي تح  سيطرته كان من  الرقابة" إذا كان عل علم أو تجاهل بعدم اكي 

ي تعامالت من هذا النوع ولم يتخذ إجراءات لمنع ذلك. 
ن
   المحتمل أن يدخل ف

ن عل المعلومات والذين  يحظر عل أعضاء مجلس 2-4 ن الموافقة عل االستثمار للمطلعي  اإلدارة والمسؤولي 

قد يستفيدون بشكل مباشر أو غي  مباشر من قرار منح الخدمة. كما ال يجوز لألقارب من الدرجة الول 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي أسهم شر
ن
 بناء سمن التجارة ف

 
   عل استخدام معلومات داخلية. ا

  

 مالت الحساب الشخصي  تعا -3

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-1 ي قطاعات االستثمار والتمويل... إلخ(  سمن قد تقيد شر
ن
ن )ف بعض الموظفي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي السهم المملوكة ل شر
ن
كة أو ف ي أسهم الشر

ن
بهدف منع  سمن من التداول ف

كة لتحقيق مكاسب شخصية ن من استخدام معلومات الشر ن الموظفي  . يتم تحديد قائمة الموظفي 

ي هذه السياسة بواسطة إدارة االمتثال والمخاطر ويوافق عليها المدير العام. 
ن
ن ف    المشمولي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-2 :  سمن قد تقوم  شر ي
ي أي وق ، ودون إبداء أي سبب باآلت 

ن
   ف

     3-1-1   . ن ن لموظف معي   تقييد التعامالت الممنوحة للموظفي 

ن أو   3-1-2      وط خاصة أو قيود عل تعامالت الموظفي   فرض شر

ن عند طلبها.  3-1-3         رفض إعطاء اإلذن لتعامالت موظفي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-3 الشخىصي  ضوابط عل معامالت الحساب سمن وبشكل عام، تضع شر

ي االستثمارات )االستثمارات القابلة للتداول العام
ن
ن ف ن العاملي   . (/ أنشطة الخزانة فقطللموظفي 

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

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-5 ن  سمن باإلضافة إل ذلك، تضمن شر وط العقد مع الموظفي  أن تشتمل شر

 . ن هذه القيود فيما يتعلق بالتعامالت عل الحساب الشخىصي  المعنيي 
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كة قطر الوطنية لصناعة 3-6 ن )كتابة ن سمال  تقوم شر ( بالقيود المفروضة عل معامالت بإبالغ الموظفي 

 . ، وأية موافقة عامة عل تنفيذ معامالت عل الحساب الشخىصي    الحساب الشخىصي

كة قطر الوطنية لصناعة ال  3-7 ي يمكن أن تحتوي  سمن تحتفظ شر
بقائمة االستثمارات ذات العالقة والت 

كة قطر الوطنية ل ن  سمن صناعة ال عل معلومات داخلية عن شر وموظفيها، والتأكد من أن الموظفي 

   ذوي العالقة فقط هم الذين يستطيعون الوصول إل تلك القائمة. 

ي قائمة الحظر إال  3-8
ن
ن إجراء معامالت حساب شخىصي بالنسبة لالستثمارات ف   : ال يجوز للعاملي 

كة قطر  أن تكون المعاملة لغراض تحقيق القيمة النقدية للعقد أو مركز ال  3-8-1 عالقة له بأعمال شر

 ، و سمن الوطنية لصناعة ال 

كة إذن 3-8-2    يخط ا ضيحا بخصوص المعاملة.  ا أن تقدم الشر

 

 اإلفصاح بواسطة مجلس اإلدارة  -4

كة قطر الوطنية لصناعة ال وفقا   4-1   سمن لمتطلبات الشفافية، تكون جميع أمالك أعضاء مجلس إدارة شر

ن وغ ن ومستقلي  كة، وكذلك أية كافة )تنفيذيي  ي للشر
وتن ( معروفة للجمهور عل الموقع اإللكي  ن ي  تنفيذيي 

ن .  ي ملكياتهم يتم اإلفصا  عنها عل شبكة االني 
ن
ات ف    تغيي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال ة االمتثال والمخاطر )تحدد الحقولهذا الغرض، تقوم إدار  4-2 ( سمن ا من قبل شر

كة قطر الوطنية لصناعة بالدخول عل حسابات أعضاء مجلس اإلدار  ي أسهم شر
ن
ي التجارة ف

ن
ة المستخدمة ف

ي  اإلدارة التجاريةوإخطار  سمن ال 
وتن ها عل الموقع االلكي  ي الملكية لنشر

ن
ات ف كة عن أي تغيي  بالشر

كة.     للشر

  

 اإلجراءات التأديبية   -5

اء أو بيع( أسهم  الت داولالجزائي ة الداخلي ة إذا ق اموا ب محاسبةلليجوز أن يخضع المطلعون الداخليون  5-1 )شر

كة قط ر الوطني ة لص ناعة ال  كة ولم يتم اإل سمن شر فصا  عنها بع د اطالعه م عل ىمعلومات بشأن الشر

   الالئحة الداخلية لبورصة قطر.  م ن 172للمادة ا للجمه ور وذلك وفق

ي ترفعها بورصة قطر  5-2
ن من الداخل المقاضاة الجنائية باإلضافة إل الدعوى الجنائية الت  ضد المتعاملي 

   يمكن وغالبا ما تؤدي إل إنهاء عمل الموظف المخالف. 
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كات        كود السياسة    19رقم : سياسة حوكمة الشر

   200: ..... / ..... /          تاري    خ النفاذ 

   200: ..... / ..... /          تاري    خ التعديل  

 سيد / السيدة ............  : ال      مسؤول الموارد   

 :           اسم السياسة 

كات  كة     - (19رقم )سياسة حوكمة الشر  المسؤولية االجتماعية للشر

  

 
  

 الغرض:  

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي تحديد اإلرشادات والمعايي  الخاصة بشر
ن
ي ال سمن يتمثل الغرض من هذه السياسة ف

ت 
كة.     تعزز المسؤولية االجتماعية للشر

 

 النطاق:  

ن والم كة قطر الوطنية لصناعةتنطبق هذه السياسة عل جميع الموظفي  ي شر
ن
  . سمن ال دراء ف

 المحتويات:    
 

كة  -1  المسؤولية االجتماعية للشر

كة )يشار إليها  1-1 كةالحقالمسؤولية االجتماعية للشر '( هو مفهوم تأخذ من خالله ا ب  'المسؤولية االجتماعية للشر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي االعتبار مصالح المجتمع من خالل تحمل المسؤولية عن تأثي   سمن شر
ن
ف

ن والمجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرين، فضال  ن والمساهمي  أنشطتها عل العمالء والموردين والموظفي 

   عن البيئة. 
 

، ينظر إل المسؤول 1-1-1 امج بهذا المعتن كة كمجموعة شاملة من السياسات والممارسات والير ية االجتماعية للشر

ي 
كة الت  ي جميع أقسام الشر

ن
ي العمليات التجارية، وسالسل التوريد وعمليات صنع القرار ف

ن
ي يتم دمجها ف

الت 

ات المستقبلية.     تشمل المساءلة والمسؤولية عن اإلجراءات الحالية والماضية، وكذلك التأثي 

كة االجتماعية المسؤولية تتضمن 1-2 ي  للشر
ن
 التجارية، العمال بأخالقيات المتعلقة المسائل معانيها  أوسع ف

، االستثمار   .  العمل وأماكن السوق اإلنسان، حقوق الحاكمة، السياسة البيئة، المجتمعي
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كة قط 1-3 ي التواصل مع المجتمع الذي تعمل فيه شر
ن
كة هي أداة أساسية ف ر الوطنية المسؤولية االجتماعية للشر

ي اسمها.  سمن لصناعة ال 
 وتبتن

كة قطر الوطنية لصناعة ال  1-4 كة هي جانب مهم من جهود شر المستمرة لبناء  سمن المسؤولية االجتماعية للشر

ي عالمتها التجارية.  
ن
 ثقة عالمية ف

 اآلتي: من االستفادة من المسؤولية االجتماعية للشركة لتحقيق  سمنتتهدف شركة قطر الوطنية لصناعة األ

بناء السمعة: يمكن أن تعمل االستراتيجية المتوافقة للمسؤولية االجتماعية للشركة على كسب الرأي العام  1-5-1

 . سمنتورأي أصحاب المصلحة في شركة قطر الوطنية لصناعة األ

للشركة يمكنها تحسين ارتباط الموظف بالشركة: االستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق المسؤولية االجتماعية  1-5-2

 زيادة مشاركة الموظفين ووالئهم وبالتالي استبقاء الموظف.  

زيادة الحصة في السوق: يمكن أن تبرز االستراتيجية المترابطة للمسؤولية االجتماعية للشركة جاذبية  1-5-3

 .  سمنتالتعامل مع  شركة قطر الوطنية لصناعة األ

جهة للمسؤولية االجتماعية للشركة تعطي شركة قطر الوطنية لصناعة فعالية الموارد: االستراتيجية المو 1-5-4

 لتحقيق األعمال المستهدفة واحتياجات المجتمع.   فعّالإمكانية استخدام موارد محدودة على نحو  سمنتاأل

 موارد خاصة لمصلحة عامة، وجود رغبة حقيقية لمشاركة مجتمعية ذات مغزى.   1-5-5

 

كة قطر ال 1-5 ي عل  شر
ي  سمن وطنية لصناعة ال ينبعن

وضع معايي  وإرشادات للمس ؤولية االجتماعي ة للشر كة وال ت 

ي والح داث الخ رى 
ي والرياصن

ي والتعليمي والبيت  ي والطتر
ن
عات والدعم االجتماعي والثقاف تشمل الرعاية و/أو التير

اتيجية االستباقية للمسؤولية  ي أن نؤكد وتنمية االسي 
ي ينبعن

كة الت  كة قطر االجتماعية للشر من جديد موقف شر

ي تطوير اقتصاد دولة قطر.  سمن الوطنية لصناعة ال 
ن
ي المجتمع وأهميتها ف

ن
   ف

ك  ة قط  ر الوطني  ة لص  ناعة ال  1-6 ي ع  ل شر
اتيجية واض  حة للمس  ؤولية االجتماعي  ة للشر  كة  س  من ين  بعن ص  ياغة اس  ي 

اتي ي ك ذلك تنفي ذ اس ي 
جية المس ؤولية االجتماعي ة للشر كة بما يتماسر مع مكانة عالمتها التجاري ة الحالي ة وين بعن

 من خالل القنوات اآلتية:  

 الرعاية.   1-7-1

 إقامة األحداث  1-7-2

 الشراكة مع المنظمات الخيرية، و   1-7-3

 التبرعات ألسباب اجتماعية جديرة باالهتمام.   1-7-4

 

دارة كجزء من تخطيط وينبغي تخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية االجتماعية للشركة من قبل مجلس اإل 1-7

 األعمال السنوي ودورة الميزانية.  
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ن عضو مجلس إدارة  1الملحق   : خطاب تعيير

ن عضو مجلس إدارة   خطاب تعيير

 ]اسم العضو[   

 ]العنوان[  

 ]العنوان[ 

   عزيزي ]اسم العضو[

كة قطر الوطنية لصناعة األ  ي مجلس إدارة  شر
ن
ن ف    سمن التعيير

كة قطر الوطنية لصن ي االجتماع السنوي للجمعية العامة،  سمن اعة ال يششر
ن
ي مجلس إدارتها ف

ن
تعيينكم كعضو ف

 . 200بوظيفة ________________ بتاري    خ __/__/_ 

   وتحدد هذه الرسالة المدد الساسية لتعيينكم. 

ن    مدة التعيير
 

ي المجلس 
ن
ن الول ف    سنوات قابلة للتجديد.  3لمدة مدة التعيي 

ي مجلس  يجب الموافقة عل
ن
إعادة انتخابكم من قبل اجتماع الجمعية العامة السنوي لتجديد استمراريتكم كعضو ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال   وذلك بمجرد انتهاء المدة.   سمن إدارة  شر

 تكوين المجلس  
 

 
 
كة قطر الوطنية لصناعة ال  وفقا نهم رئيس أعضاء من بي 8من ، يتألف مجلس اإلدارة سمن للنظام الساسي لشر

   ونائب رئيس مجلس اإلدارة. 

ا . ويعقد المجلس أحيانأشهر  3حد كل مرات عل القل سنويا، بما ال يقل عن اجتماع وا 6المجلس يعقد 
ي االهتمام الفوري من المجلس. تعقد االجتماعات 

ن يقتىصن اجتماعات إضافية، وعادة ما تكون لتناول موضوع معي 
ي 
ن
ي موقع بديل ف

ن
ي الدوحة أو ف

ن
ي االجتماع. ف

ن
يطة تواجد أو تمثيل جميع أعضاء المجلس ف    دولة قطر شر

ي 
ن
كةامقر ويجتمع المجلس ف ي الدوحة لشر

ن
يطة تواجد أو تمثيل  ف ويمكن عقد اجتماعات المجلس خارج المقر شر

ي دولة قطر. 
ن
ي االجتماع، وتعقد االجتماعات ف

ن
   جميع أعضاء مجلس اإلدارة ف
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كة قطر الوطنية لصناعة ال ويكون الوق  اإلجمالي الملزم  لمناقشة موضوعات  سمن لعضو مجلس إدارة شر
ي السنة تقريبا، ويمكن أن يختلف عن ذلك تبعا الحتياجات 

ن
مجلس اإلدارة أو المور المتعلقة به هو __ يوم ف

كة.     الشر

  

  

 مهام ومسؤوليات المجلس  

ي "اختصاصات" مجلس
ن
كة قطر الوطنية لصناعة  إن مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة محددة ف إدارة شر

، ومرفق نسخة من الصالحيات واالختصاصات لمراجعتها من قبلكم والتوقيع عليها، بما يدل عل سمن ال 

ي الواجب إتباعها من قبلكم. 
 
   تفهمكم لمهام ومسؤوليات المجلس وكذا متطلبات السلوك الخالف

امات أعضاء مجلس اإلدارة   ن  التر

:  ويتوقع من أعضاء م ي
 جلس اإلدارة ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم كاآلت 

كة.   • ن لمصلحة الشر  تقديم الحرص واالهتمام الالزمي 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  •    . سمن الترصف بإخالص لجل مصلحة  شر

كة قطر الوطنية لصناعة  • ن الواجب نحو شر االستقاللية عند ممارسة الصالحيات وتجنب الرصاعات بي 

 لمصالح الشخصية، و  وا سمن ال 

كة.  • ي الشر
ن
كات المعمول بها ف    مراعاة معايي  سياسة حوكمة الشر

من المتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة التحضي  لجميع االجتماعات وحضورها فيما عدا الظروف االستثنائية 
   وبموافقة رئيس مجلس اإلدارة. 

 



مسنن ة قطر الوطنية لصناعة األدليل مسيامسة حوكنة الشركا  شرك                                                      

 

91 

 لجان مجلس اإلدارة 

 اإلدارة:  لمجلس  دائمتان لجنتانيوجد حاليا 

 لجنة التدقيق   •

شيحات والمكافآت لجنة •    الي 

ي "صالحيات واختصاصات" كل لجنة من لجان المجلس، ومع ذلك فقد يكون أحيانا تجتمع اللجنة وفق
ن
ا لما ورد ف

وري طلب اجتماعات إضافية للجنة.     من الرصن

ي لجنة/لجان _________  ابتداء من عملكم كعضو مجلس
ن
، 200إدارة بتاري    خ __/__/_  يتم تعيينكم كعضو ف

ن     سنوات قابلة للتجديد.  3ويجري مراجعة تكوين اللجان بشكل دوري. وتكون مدة كل تعيي 

 المكافآت 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي شر
ن
وتقدم اللجنة  سمن تتم مراجعة المكافآت سنويا من قبل لجنة المكافآت ف

 عضو.   توصيتها لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمكافأة كل 

:  ا  يتم تحديد مستويات المكافآت لعضاء مجلس اإلدارة بناء ي
 عل اآلت 

ام بالوق  والمسؤوليات الخاصة بالدور المنوط به العضو، وتتحدد عل أساس الحضور  ن تعكس المكافآت االلي 

 الفعلي الجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة.  

   :  ____ريال قطري / االجتماع. مكافأة عضو مجلس اإلدارة لكل اجتماع مجلس إدارة •

. مكافأة إضافية لرئاسة مجلس اإلدارة:  ___ ريال قطري، تعتمدها لجنة المكافآت  •
 
   سنويا

 مكافأة إضافية لنيابة رئاسة مجلس اإلدارة:  ___ ريال قطري، تعتمدها لجنة المكافآت  •
 
 .  سنويا

 لجنة المكافآت مكافأة إضافية للعضو المنتدب:  ___ ريال قطري، تعتمدها  •
 
 . سنويا

 مكافأة عضوية لجنة التدقيق:  ____ريال قطري / االجتماع.  •

شيحات والحوكمة:  ____ريال قطري / االجتماع.  •  مكافأة عضوية لجنة الي 

 مكافأة عضوية لجنة المكافآت:  ____ريال قطري / االجتماع.  •

   ع. مكافأة عضوية لجنة مجلس اإلدارة:  ____ريال قطري / االجتما  •

   يتلف  رؤساء اللجان مكافأة إضافية تقدر ب  ____ ريال قطري.  •
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ي أوص  بها لجنة المكافآت واعتمدتها 
يمكن دفع المكافأة اإلضافية عل أساس خطط الحوافز/العالوات الت 

 الجمعية العامة.  

   المرصوفات

ي دفعها من ح
ي سبيل القيام بواجباته  يحق لعضو مجلس اإلدارة استعادة جميع النفقات المعقولة الت 

ن
ر ماله ف

كة قطر الوطنية لصناعة ال   .  سمن كعضو مجلس إدارة  شر

 اإلفصاح عن المصالح  

ي 
ن
 أيام عمل:   5عضون يرحر تعبئة القسام التالية وإعادتها ف

 أفراد العائلة )الدرجة األوىل(: 
 

 االسم العالقة

    

    

    

    

    

    

    
 

ي  : در مالحظة
ن
ي الشة،  %50نحو جة القرابة الول هي أحد أفراد الشة الذي يتشارك ف

ن
من جيناته مع فرد آخر ف

 وتشمل   القرابة من الدرجة الول: اآلباء والبناء والشقاء.   

كة قطر الوطنية لصناعة ال   ي  شر
ن
 :  سمن تفاصيل الملكية/ التحكم ف
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 الملكيةنوع  اسم الكيان / الشخص عدد األسهم

ة        ملكية مباشر

 ملكية أفراد الشة من الدرجة الول     

    
  

ة من خالل  ملكية غي  مباشر

ي يسيطر عليها عضو 
كاتالت  الشر

 مجلساإلدارة 

أي وكالة ممنوحة للعضو      

ن اآلخرين    منالمساهمي 

 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  امات أخرى ليس  ذات صلة ب شر ن    : سمن الي 

كات  ي شر
ن
كات أخرى، وعضوية مجلس اإلدارة ف ي شر

ن
ي عمل  بها، وملكيتك ف

يرحر الكشف عن تفاصيل الوظائف الت 

ي دولة قطر أو خارجها: 
ن
 أخرى سواء ف

 : ي  العمل الخارج 

موجز عن المهام 

 الوظيفية

المسم 

ي 
 الوظيفن

 صاحب العمل تاري    خ االلتحاق

        

        

        

        

 

ي تمتلك فيها تف  
كات أخرى: )الت  ي شر

ن
   أو أكير من رأس المال( %10اصيل الملكية ف

 نسبة/  المملوكة النسبة

 السیطرة

كة األسهم عدد  اسم الشر
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ي مجالس إدارة أخرى
ن
  :  وظائف ف

 

ي المجلس
ن
ن ف ي المجلس تاري    خ التعيير

ن
كة الوظيفة ف  اسم الشر

      

      

      

      
 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ؟ إذا كان  اإلجابة سمن هل أي من أقاربك حت  الدرجة الرابعة له عالقة مهمة مع  شر

كة؟    بنعم، يرحر توضيح عالقة قريبك ب الشر

  ☐     ال   ☐      نعم

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ _____________________________________ _____________________ _________ 
 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي عمل  لديها عالقة مهمة مع شر
كات الت  كاتك أو الشر ؟ إذا  سمن هل لي من شر

كة قطر الوطنية لصناعة ال  كة  بشر  .  سمن كان  اإلجابة بنعم، يرحر توضيح عالقة الشر

  ☐       ال   ☐       نعم

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ _____________ ______________________________________________________ 
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كة قطر الوطنية لصناعة ال  ؟ سمن هل لديك أي إفصاحات عن حصص أخرى من شأنها أن تكون ذات أهمية ل شر

   إذا كان المر كذلك، يرحر وصف مصالحك الخرى. 

   ☐       ال        ☐      نعم   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ ___________________________________________________________________ 
 

اتكم ومؤهالتكم وتعليمكم.   ة ذاتية حديثة تفصل خير    يرحر إرفاق سي 

 

 اإلطالع عل المعلومات واالستشارة  

كة لعضاء مجلس اإلدارة حق الدخول غي  المقيد )يخضع لسياسة تضارب المصالح( إل معلومات و  سجالت الشر

ي التقارير المالية والتشغيلية التفصيلية الخاصة من اإلدارة. 
   وتلف 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ن من  شر    . سمن يحق لعضاء المجلس التشاور مع جميع المديرين والموظفي 

كة قطر الوطنية لصناعة ا  سمن ل المشورة المهنية المستقلة متاحة لعضاء مجلس اإلدارة وعل نفقة شر

ي االضطالع بمسؤولياتهم، وحيث أن هناك حاجة للموافقة المسبقة من رئيس مجلس اإلدارة، فعند 
ن
لمساعدتهم ف

   غيابه يجوز طلب موافقة مجلس اإلدارة.                                                                

   

 استعراض أداء مجلس اإلدارة 

ي حاليا، وكذلك مراجعة سنوية لمجلس اإلدارة ككل، ولجانه وأعضائه بأشخاصهم، يتول المجلس إجراء ت
قييم ذات 

 ويقوم شخص مستقل بإجراء عملية المراجعة السنوية. 

ن مسؤولية أعضاء المجلس     تأمير

ن بقيمة ___ ريال قطري، لكل عضو.  ن مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولي   يتم تغطية تأمي 
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 ريب والتعليم المستمر  الحث عىل التد

يتم تشجيع العضاء الجدد فور انضمامهم إل مجلس اإلدارة عل اإللمام بالمهارات الكافية والمعرفة الالزمة لضمان 

كة قطر الوطنية لصناعة ال   من قبلكم وأعضاء المجلس اآلخرين.  سمن إدارة كفؤ وفعالة ل شر

كة  ي مجلس إدارة شر
ن
حيب بكم ف وتفضلوا   سمن قطر الوطنية لصناعة ال ونتطلع إل الي 

ام،    بقبول فائق االحي 

 [ ] 

 رئيس مجلس اإلدارة  
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  : نموذج جدول أعمال الجتماع مجلس اإلدارة 2ملحق 

   

 نموذج جدول أعمال الجتماع مجلس اإلدارة   اجتماع مجلس اإلدارة  

كة قطر الوطنية لصناعة ال    )التاري    خ(   سمن شر

   االفتتاح -1

 الحضور.   1-1

 استعراض/ الموافقة عل محرصن آخر اجتماع، مالحظة التصحيحات.  1-2

ي جدول أعمال اليوم.   1-3
ن
 اإلضافات / الحذف ف

  

 ملخص اإلدارة التنفيذية   -2

 الداء الرئيسي وموجز النشاط   2-1

  

اتيجية وخطة التوسع   -3  االستر

اتيجية.   3-1  المبادرات االسي 

 التحديث.   3-2

 تقارير مرحلية.   3-3
  

 ستثمارات والمشاري    ع  اال  -4

 تقارير/موضوعات االستثمار.   4-1

وع.   4-2  تقرير حالة المشر

  

 العمليات   -5

 تقارير عملية   5-1

  

 المالية   -6

 التقارير المالية   6-1

انيات   6-2 ن  المي 
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 دعم األعمال   -7

ي.   7-1  موضوعات رأس المال البشر

 تحديث العالقات العامة واإلعالم.   7-2

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.   7-3

  

 ارير اللجنة  تق -8

 تقارير لجنة مجلس اإلدارة.   8-1

 تقارير اللجنة اإلدارية.   8-2

  

 تقارير مؤقتة/دورية  -9

  

 تقارير خاصة   -10

    10-1 ) ي
ي )المستشار القانوتن

   تحديث التقاصن

  

 مجلس اإلدارة   خاتمة رئيس -11

 دعوة لنقاش مفتو .   11-1

 جدول أعمال االجتماع القادم.   11-2
  

مالحظة البنود  يرجى(  ذلكا لوفق إضافية عناصر دمج) اإلدارة مجلس اجتماع أعمال جدول على إضافات -12
ي جدول أعمالنا:  

ن
 اإلضافية التالية ف

 رب  ع سنوي  12-1 

 تقويم متطلبات وأنشطة تقديم التقارير للمجلس   12-1-1
 

 سنوي   12-2

 إعالن توزي    ع الربا .   12-2-1

ا 12-2-2 ن اتيجية والمي 
 نية.  الخطة االسي 

.  التدقيق  12-2-3 ي  الخارحر

12-2-4   .  خطة التدقيق الداخلي

12-2-5   .  الفحص التنظيمي

.   تغطية 12-2-6 ن  التأمي 

 مراجعة السياسات الحالية / التطبيق / االمتثال.   12-2-7

ي من الكوارث وخطة الطوارئ.   12-2-8
ن
 التعاف
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ي للمج3الملحق 
ر
ي  : ورقة عمل التقييم الذات

ر
 لس ورقة عمل التقييم الذات

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي مجلس إدارة شر
ن
ي تقييم أدائك الفردي كعضو ف

ن
ي سمن ف

، وأداء المجلس ككل، ينبعن
 . ام الوق  والعمل الجماعي ن ة والرأي والمعرفة والي     للمجلس تفحص عوامل مثل االستقاللية والخير

كة ي مجلس إدارة  شر
ن
ي تقييم أدائك كعضو ف

ن
ع ، واستعدادا إلجراء مناقشات مسمن قطر الوطنية لصناعة ال  ف

   ا لنفسك من خالل الرد عل السئلة أدناه. رئيس المجلس، يرحر أن تقدم وصف

ي تعتقد أنها تمثل نقطة 
ي تغطي النشطة الخاصة بك وأدائك، يرحر تحديد المجاالت الت 

لكل سؤال من السئلة الت 
   فة أوراق أخرى إذا كان  مساحة التعليقات غي  كافية. قوة أو ضعف لديك، يمكنك إضا

   . 200يرحر إعادة النموذج بعد تعبئته إل ______ قبل اجتماع مجلس اإلدارة المقرر عقده يوم __/__/_ 

 اسم عضو مجلس اإلدارة:  ____________________________________________  

  :  دارةاستقاللية وموضوعية ورقابة أعضاء مجلس اإل  . 1

ي مداوالت مجلس اإلدارة موضوعية ونزي  هة وضيحة، وأن تكون 
ن
ي أن تكون مشاركة عضو مجلس اإلدارة ف

ينبعن
   قائمة عل استقالل الرأي. 

حاته، ومشورته  ض عل خطط اإلدارة وتوصياتها وأن يقدم مقي  ي عل عضو المجلس أن يختير وأن يعي 
ينبعن

ي لداء مجلس اإلدارة. كيف تقيم نفسك فيما يتعلق بهذه الصفات ا لدوره الًوتوجيهاته بشأنها تحقيق رقاتر
 والمسؤوليات؟   تعليقات : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 

ة:   . 2  المعرفة والخت 

كة قطر  ي تواجه شر
ته السابقة ذات الصلة بالمسائل الهامة الت  ي عل عضو مجلس اإلدارة أن يعتمد عل خير

ينبعن
ي أن تكون له   كنولوجيا، والعمليات الدولية، واالستثمارات والتمويل. ، مثل التسمن الوطنية لصناعة ال 

كما ينبعن
كة قطر الوطنية لصناعة ال  اتيجية شر وخطط العمل، والقضايا الرئيسية، وتقييم أداء  سمن القدرة عل تقييم إسي 

 اإلدارة.   
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ي تقديم المساعدة عل توجيه خطط 
ن
تك ف ي استخدام خير

ن
كة قطر الوطنية لصناعة كيف تقيم نفسك ف شر

 :   ، وعملياتها، وإدارتها؟  تعليقاتسمن ال 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 العمل الجماعي لمجلس اإلدارة:   . 3

ي أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة أفراد الفريق فضال عن قادة الفريق. يجب أن يكون عضو المجلس قادرا عل 
ينبعن

ي العمل مع العضاء اآلخرين، ولكن ليس من الرصن 
ن
ي تقوم بها ف

ي الرأي دائما. ما هي الدوار الت 
ن
وري االتفاق معهم ف

ي اتخذتها؟  تعليقات
 :   المجلس، وما هي أحسن الحاالت الت 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 قيادة مجلس اإلدارة:   . 4

 :   تعليقاتما مدى فعالية قيادة المجلس، سواء عل مستوى المجلس أو اللجنة؟ ما مدى فعالية كل لجنة؟  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 يمثل أعل قيمة(، حيثما وأينما تناسب:   1)  5إلى  1من ادة المجلس واللجنة عل مقياس يرحر تقييم قي

 قيادة المجلس:____   

 قيادة لجنة التدقيق:  _____ 

 قيادة لجنة المكافآت: _____  

شيحات والحوكمة: _____    قيادة لجنة الي 

 هداف المجلس:  أ . 5

ي اإلعداد 
ن
هل أهداف مجلس اإلدارة وتوقعاته ومخاوفه ترسل بأمانة وفعالية إل المدير العام؟ ما هو دوركم ف

 والتعبي  عن هذه الهداف واالهتمامات؟  تعليقات: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
  

6 .   : ن  تواصل المجلس مع الموظفير

ن المجلس واإلدارة التن ي رأيك كافية ومناسبة؟  تعليقات : هو التواصل بي 
ن
ن وإدارة التشغيل ف  فيذية وكبار الموظفي 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 المعلومات المرسلة إىل مجلس اإلدارة:   . 7

ي يتم إرسالها وتقديمها إل أعضاء مجلس اإلدارة كافية؟  
 هي نوعية وكمية وتوقي  المعلومات الت 

ي وهل عدد االجتماعات المقر 
كة والقضايا المهمة الت  ر والمجدول لعضاء مجلس اإلدارة كاف لمناقشة أداء الشر

 يمكن تؤثر عل مستقبلها؟  

اتيجية كاف ي تريد أن وهل الوق  المخصص الستعراض القضايا االسي 
؟ ما هي بيانات الدخل اإلضافية الت 

 تتلقاها؟  تعليقات : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ي وردت من قبل المجلس )استخدام مقياس من يرحر تقييم  
 أعل قيمة(:  1، حيث يمثل 10- 1نوعية المعلومات الت 

  : مساهمات مجلس الذي أعمل فيه . 8

 موعمو 
 
ي المجلس وأقلها شأنا

ن
ي ف

  :  ا هي ً، أعتقد أن أهم مساهمات 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

     

 المشاركة والمدخالت:   . 9

ي و 
ي أنشطة المجلس للسنة القادمة من خالل: أخطط لزيادة مساهمات 

ن
ي ف

   مشاركات 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 : نموذج تقييم المدير العام  4الملحق 

  
 :  نموذج تقييم المدير العام  العملية

   200توزع ورقة التقييم عل جميع أعضاء المجلس قبل __/__/ __  . 1

   200/__ يجب إعادة أوراق التقييم المعبئة قبل __/__  . 2

   تتول لجنة المكافآت تلخيص المشاركات وتقديمها إل المجلس )باستثناء المدير التنفيذي( للمناقشة.  . 3

 :  التقييم

ي مظروف مغلق، وذلك قبل __/__/ 
ن
ن لجنة المكافآت ف    200__   يرحر إعادته إل أمي 

قدم كل تعليق عند عرضه عل يجوز لغراض الشية أن ال تكتب اسمك ولن تكشف اللجنة عن الشخص الذي ي

   المجلس. 

 المسؤوليات الرئيسية للمدير العام   

   يرحر اعتبار العوامل المذكورة أدناه عند تقييمك، مع تقديم أمثلة ذات صلة كلما أمكن: 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  . 1 اتيجية الولية وأهداف  شر  :  سمن تطوير االسي 

o  .مواءمة مراعاة البيئة الخارجية 

o اتيجية، و  الوضو  وتماسك االسي 

o   .ي الفعال اتيجر    التشجع عل التخطيط االسي 
 

ن   ☐       متوسط   ☐       جيد  ☐       ممتاز  ☐       ة(  الدرجة  )اخي  واحد   يحتاج إل تحسي 
 

 تعليقات/أمثلة:                            

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

كة قطر الوطنية لصناعة ال  . 2  :  سمن أسلوب وهيكلية عمل شر

o   .اتيجية الولية  مواءمة الهيكل التنظيمي لإلسي 

o  .اتيجية ي اإلدارة مع االسي 
 تماسر

o اتيجية. اتصاالت واضحة بشأن عملية تحديد وقيا  س التقدم المحرز نحو تحقيق االسي 

o   ورة، و ي الوق  المناسب عند الرصن
ن
اتيجية ف  إجراء التعديالت عل االسي 
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o   .ي الذي يتضمن برامج االمتثال الفعال، والتدقيق الشديد، والضوابط المالية
 
 تعزيز ثقافة السلوك الخالف

 

ن تعليقات/أمثلة:                            ☐      متوسط   ☐      جيد  ☐      ممتاز  ☐      الدرجة  )اخي  واحدة(    يحتاج إل تحسي 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  

 القيادة وتطوير الفريق اإلداري:   . 3

o  ي المناصب العل، ويشمل خطة فعالة لتطوير
ن
ن ف ي المناصب الدتن للموظفي 

ن
ن ف التخطيط لخالفة الموظفي 

ن عل المدى الطويل.   المرشحي 

o  .تدوير اإلدارة 

o  .نشاط الفريق اإلداري 

o  ن واستلهامهم لتحقيق رؤ ن الموظفي  كة قطر الوطنية لصناعة ال تحفي  ، و  الريادة الفعالة سمن ية  شر

 للمنظمة. 

ن  تعليقات / أمثلة:  إيحتاج  ☐      متوسط   ☐          جيد  ☐     ممتاز  ☐    الدرجة  )اخي  واحدة(   ل تحسي 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
  

 العالقة مع مجلس اإلدارة:   . 4

o  كة قطر الوطنية لصناعة ال    . سمن إبقاء المجلس عل علم تام بالجوانب المهمة عن  شر

o ي الوق  المناسب.   ممارسة وتشجيع إجراء
ن
 الحوارات المفتوحة والرصيحة، وف

o   .تقديم العروض الفعالة 

o   القدرة عل طر  وشر  القضايا الرئيسية، و 

o  كة قطر الوطنية لصناعة ال ي تواجه  شر
ي القضايا الت 

ن
 . سمن القدرة عل االستفادة من التجارب السابقة ف

ن  تعليقات / أمثلة:                               ☐      متوسط   ☐      يد ج ☐       ممتاز  ☐      الدرجة  )اخي  واحدة(  يحتاج إل تحسي 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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كة قطر الوطنية لصناعة األ     الفعالة سمن قيم شر

كة قطر الوطنية لصناعة ال    سمن يجب عل المدير العام أن يضبط أسلوب العمل عل أساس اتخاذ قيم شر

ي تحتاج إل 
تطوير باإلضافة إل العوامل المدرجة أدناه، كأنموذج، يرحر توضيح نقاط قوة المدير العام والنقاط الت 

 مع ذكر أمثلة قدر اإلمكان. 

 التوجهات القائمة عل النتائج:    . 1

o   .تحديد الهداف التنافسية والصعبة 

o   .ن عل الناتج كي 
 الي 

o   .تحمل المسؤولية 

o التنفيذ الذي ال تشوبه شائبة. اء، و مواجهه وحل المشاكل بشكل بن   

ن  تعليقات/أمثلة:                            ☐      متوسط  ☐      جيد  ☐      ممتاز  ☐      حدة(الدرجة  )اخي  وا    يحتاج إل تحسي 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
   

 المخاطرة:   . 2

o    .  تشجيع االبتكار والتفكي  اإلبداعي

o االستماع إل كل الفكار ووجهات النظر. التغيي  وتحدي الوضع الراهن، و  احتضان   

ن يح ☐      متوسط   ☐      جيد  ☐      ممتاز  ☐      الدرجة )اخي  واحدة(  تعليقات/أمثلة:                            تاج إل تحسي 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 االنضباط:   . 3

o   .ل عنهما ن اهة ومهنية ال تين ن  إدارة العمال بين

o   .التعهد والوفاء بالتعهدات 

o   ن والمشاري    ع، و  سالمة الخطط والموارد المالية وعمليات الموظفي 

o  .التعلم من النجاحات والخطاء   

ن يحتاج  ☐       متوسط   ☐       جيد  ☐      ممتاز  ☐الدرجة )اخي  واحدة(   تعليقات/أمثلة:                               إل تحسي 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  

 الجودة   . 4

o   . ن  السعي الجاد نحو تحقيق أعل معايي  التمي 

o  .ء الصحيح بالشكل الصحيح، و التعلم والتطور والتحسن المستمر ي
   فعل السر

ن   ☐      متوسط   ☐      جيد  ☐      ممتاز  ☐      الدرجة  )اخي  واحدة( يحتاج إل تحسي 

   تعليقات / أمثلة:                            

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ن عل أصحاب المصلحة   . 5 كي 
 الي 

o  االستماع واالس  . ن كاء التجاريي   تجابة للعمالء والموردين والشر

o ي الشفاف للنوايا والتوقعات، و التبادل الثنا
   تسليم منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية. ت 

ن   ☐       متوسط   ☐       جيد  ☐      ممتاز  ☐      الدرجة  )اخي  واحدة(  يحتاج إل تحسي 
 

      تعليقات / أمثلة:                        

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
  

كة   . 6  تهيئة بيئة الشر

o  .إظهار الشفافية والمانة   

o   .ام والثقة المتبادلة ي فريق مع االحي 
ن
 العمل كعضو ف

o  .تقدير اإلنجازات والمكافأة عليها 

o   إدارة الداء بعدالة وحزم، و 

o  كة قطر الوطنية لصناعة ال    رصيدا لمساهمينا.  سمن جعل  شر

ن  ☐       متوسط  ☐      جيد  ☐      ممتاز  ☐      الدرجة  )اخي  واحدة(  تعليقات/ أمثلة:                                يحتاج إل تحسي 

_______________________________________________________________________

__ _________________________________________ ____________________________ 

_______________________________________________________________________

__ _________________________________________ ____________________________ 
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 القسم ج: ملخص عام    

 نقاط القوة األبرز للمدير العام  . 1

 تعليقات/أمثلة:                            

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 

 شهرا الماضية   12الجوانب الفضل والسوأ خالل ال   . 2

 تعليقات/أمثلة:    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

  

 نصائح للمدير العام:   . 3

 تعليقات/أمثلة:   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
   

 الداء العام   . 4

ن   ☐     متوسط   ☐     جيد  ☐     ممتاز  ☐     الدرجة  )اخي  واحدة(  يحتاج إل تحسي 

                       تعليقات/أمثلة:        

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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  ح عن تضارب المصالح  : نموذج اإلفصا 5الملحق 

 اإلفصاح عن تضارب المصالح  

ي أي حالة من حاالت تضارب/احتمال تضارب المصالح مع 
كة، ففن ي الشر

يمأل النموذج التالي بواسطة أي من موظفن

كة قطر الوطنية لصناعة ال  ي   سمن شخص/أشخاص أو منظمة تعمل مع أو تسع للعمل مع  شر
ن
كما هو مفصل ف

ك ية.  14رقم ات سياسة حوكمة الشر    تضارب المصالح. يقدم هذا النموذج إل قسم الموارد البشر

  

 اسم الموظف:                        

  _____________________________________________________________

             االدارة ومكان العمل:  

  __________________________________________________ ____________

كة:      الشخص أو الشر

  ______________________________________________________________

كة قطر الوطنية لصناعة ال   مع الكيان:   سمن عالقة  شر

 ______________________________________________________________

 ___________________________________________ ___________________ 

  ______________________________________________________________ 

ي أجري  / تضارب المصالح / الطلب المقدم: 
 العمال الشخصية الت 

 ______________________________________________________________

 _________________________________________________ _____________

 ______________________________________________________________ 

  

 التاري    خ: _________ التوقيع __________________________   
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 المخالفات   : نموذج اإلبالغ عن6الملحق 

 نموذج اإلبالغ عن المخالفات 

 _____ بأحد الوسائل اآلتية:  يمأل هذا النموذج بواسطة الموظف ويقدم إل  _______ 

  ______________  : ي
وتن يد اإللكي  الير

يد: ______________     صندوق الير

كة قطر الوطنية لصناعة ال  :  سمن تهيب شر ية عل الرقم التالي ن االتصال بقسم الموارد البشر  بالموظفي 

ي ترد __________لإلبالغ عن أية مخالفة مع الكشف عن هوياتهم، ومع ذلك سو  
ف ينظر إل البالغات الت 

كات    اإلبالغ عن المخالفات( 16رقم بدون اسم. يرحر قراءة سياسة اإلبالغ عن المخالفات )سياسة حوكمة الشر

 _________________ ______________________________ اسم الموظف )اختياري(   ______ 

___________________________  اإلدارة ومكان العمل:  _____________________________ 

 ____________________________________________________________اإلبالغ بشأن:    

 

 التاري    خ: _________ التوقيع )اختياري(  _______________________________ 

  

  


