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     الصفحة 5        

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

، 2022ديسمبر  31مين )شركة مساهمة عامة قطرية( عن السنة املالية املنتهية بتاريخ أملجموعة الدوحة للت السنوي  الحوكمةر أن أضع بين أيديكم تقري يسرني

  وذلك
ً
الشركات والكيانات القانونية توجب على سالذي يحوكمة البإصدار نظام  2016( لسنة 5تطلبات قرار مجلس هيئة قطر لألسواق املالية رقم )ملاستنــادا

ومبادئ حوكمة شركات التأمين بموجب قرار مصرف قطر املركزي رقم ، تفصح عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام النظام أناملدرجة في السوق الرئيسية 

املواد  أوتحديد املادة على  النظام أحكام أومن مبادئ  أيفي حالة عدم االلتزام بتطبيق  تحرص للتأمين أن مجموعة الدوحة شير إلىأن أ سرنيكما ي .(1/2016)

 بمبدأ الشفافية ، وذلكوأسبابهاومبررات عدم التطبيق ها التي لم تلتزم بتطبيق
ً
. إلىالنظام وتسعى املجموعة  هالذي يحث علي إلتزاما

ً
 التحلي به دائما

عتباره جزًء ال يتجزأ من التقرير السنوي إإلى هيئة قطر لألسواق املالية ب 2022لعام ليسـر مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين تقديم تقرير حوكمة الشركة كما 

 املعلومات املتعلقة بتطبيق مبادئـه 
ً
 أنوالتي نأمل ، 2022والسياسات الجديدة التي اتبعتها املجموعة بهذا الخصوص خالل العام  واإلجراءات وأحكامهمتضمنا

 من االلتزام بتطبيق نظام الح راكمتتكون املجموعة قد 
ً
 جديدا

ً
من خالل إيمانها املطلق أن نجاح الحوكمة يتطلب الفهم  وكمة نحو األفضلبموجبها رصيدا

بة ومكافحة الفساد ، الشامل والصحيح واإلقتناع بدورها واإللتزام السليم بالتطبيق إلى جانب وجود آليات تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة واملحاس

 ادئ الحوكمة. ومن ثم حماية الشركات واملؤسسات من اإلنهاريات وتدعيم قدراتها التنافسية.بجيد ملذلك أن هذه اآلليات هي صمام األمان للتطبيق ال

  .وهللا املوفق
 

 نواف ناصر بن خالد آل ثاني     

 رئيس مجلس اإلدارة           
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     الصفحة 6        

 نبذة عن املجموعة 

في  ستجابة ملتطلبات قطاع التأميناملمارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين  1999أكتوبر  2( الصادر بتاريخ 30تأسست مجموعة الدوحة للتأمين )ش.م.ع.ق( بموجب املرسوم األميري رقم )

رياالت مدفوعة بالكامل. وقد  10سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد  12,724,000عدد ريال قطري موزعه على  127,240,000ع، برأس مال وقدرة ر بالنظر الى النمو االقتصادي املتسا حينه

سهم  500,000,000ريال قطري موزعة على عدد  500,000,000تم خالل السنوات السابقة زيادة رأس مالها املدفوع بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية ليستقر في الوقت الحالي 

ا قامت املجموعة خالل السنوات السابقة شركة ذات مسؤولية محدودة. كم -وهي املالكة حاليا بالكامل لشركة الدوحة للتكافل  مدفوع بالكامل.ال قطري للسهم الواحد بقيمة اسمية واحد ري

 بفتح فروع ومكاتب تمثيل في املحيط االقليمي والدولي.  

 هو   املحدث الحالي يكل املجموعةه
ً
 :ناهأدللجدول املبين  وفقا

  إسم الكيان اإلعتباري  النوع غايات العمل البلد املدينة العنوان

 1 املقر الرئيس ي -مجموعة الدوحة للتأمين  املقر الرئيس ي تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة 7171الطريق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  213

 2 فرع سوق واقف -مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة 7171مقابل فندق بوتيك، شارع الجسرة، الدوحة، قطر ص.ب. 

عمارة املالحة، املنطقة ب، شارع الصناعية الشرقية / الريان، الدوحة، قطر ص.ب. 

7171 
 3 املنطقة الصناعية -مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة

 4 فرع ضمانات الدوحة –مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة 7171الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب. الطريق  213

 5 فرع الرويس –مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الرويس 7171، قطر ص.ب.  27مول الرويس، مبنى 

 6 فرع الخور   –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة تأمين سيارات قطر الخور  7171الدوحة، قطر ص.ب. مركز مرور الخــور، 

 7 فرع فيستيفــال  –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة تأمين سيارات قطر الدوحة 80، رقم العقار 615شركة بوابة الشمال العقارية، شارع  الدوحة فيستيفال سيتي،

 8 واحة إزدان فرع لولو  –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة السفر  تأمين سيارات وتأمين قطر الدوحة 7171الوكير، قطر ص.ب.  –إزدان مول  –مجمع واحة إزدان  –لولو هايبرماركت  

 9 فرع لولو مدينة بروة  –للتأمين مجموعة الدوحة  نافذة السفر  تأمين سيارات وتأمين قطر الدوحة 7171مسيمير، قطر ص.ب.  –مدينة بروة  –لولو هايبرماركت 

 10 4فرع لولو الدائري  –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة السفر  تأمين سيارات وتأمين قطر الدوحة 7171ص.ب.  –الطريق الدائري الرابع  –الدوحة  –لولو هايبرماركت 

 11 الفرع الرئيس ي –شركة الدوحة للتكافل  شركة تابعة مملوكة بالكامل إسالمي / تكافلي و إعادة تأمينتأمين  قطر الدوحة 7171الطريق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  248

 MenaRe Underwriters LTD 12 شركة تابعة مملوكة بالكامل تأمين عام وإعادة تأمين دولة اإلمارات دبي 507056، مركز دبي املالي العاملي، دبي، Gate Village Building 8، 2الطابق 

 MenaRe Life 13 شركة تابعة مملوكة بالكامل تأمين عام وإعادة تأمين لبنان بيروت ي، بيروت، لبنان 8شارع داود عّمون، سن الفيل، الطابق الثامن، مكتب 

C/O Callidus, 54 Fenchurch Street, London, England, EC3M 3JY شركة تابعة مملوكة بالكامل تأمين عام وإعادة تأمين اململكة املتحدة لندن MenaRe Specialty LTD  41 

5 Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg )Lëtzebuerg( شركة تابعة مملوكة بالكامل تملك إستثمارات عقارية لوكسمبورغ لوكسمبورغ Schwenke Zentrum S.à.r.l. 15 

5 ,Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg شركة تابعة مملوكة بالكامل تملك إستثمارات عقارية لوكسمبورغ لوكسمبورغ Logistics Centre S.à.r.l.  16 

 17 شركة برزان لحلول التكنولوجيا شركة تابعة مملوكة بالكامل تكنولوجيا املعلومات / برمجيات األردن عمان عمان، األردن –شارع املدينة املنورة 

 311رقم  –بناية شرق كابيتال  –منطقة اسلطة الجديدة  –الثالث الطريق الدائري 

 7171، الدوحة، قطر ص.ب.  21مكتب رقم  –الدور األول  –
 18 شركة تامينا لحلول التكنولوجيا شركة تابعة مملوكة بالكامل تكنولوجيا املعلومات / برمجيات قطر الدوحة
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     الصفحة 7        

املالية )"الهيئة"( ذات الصلة بما فيها أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية تقرير اإلمتثال مع تشريعات هيئة قطر لألسواق  

 املدرجة في السوق الرئيس ي )"النظام"(

، من خالل التوجيه الفّعال األخرى واألفراد والعمليات بهدف تحقيق مصالح املساهمين وأصحاب املصالح  واإلجراءات والضوابط تنطوي حوكمة املجموعة على نظام داخلي يشمل السياسات

وليست ملمارسة أعمالنا املوضوعية والنزاهة. نحن في مجموعة الدوحة للتأمين، نؤمن أن حوكمة الشركات هي أسلوب املرتكزة على  األعمالومراقبة األنشطة اإلدارية باستخدام فطنة إدارة 

عزز ثقة املستثمرين مجرد إلتزام قانوني، كما أننا نرى في حوكمة الشركات مصدر إلهام 
ُ
 املصالح. وأصحابلنا ووسيلة ت

بتطوير ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة واالستقاللية والشفافية. إن اإلطار التوجيهي إلنشاء بنية حوكمة تلتزم املجموعة فإن ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل، 

 Qatar Financial Market Authority Corporateفي السوق الرئيسية الذي تم نشره من هيئة قطر لألسواق املالية )"القانونية املدرجة والكيانات  نظام حوكمة الشركات هواملجموعة 

Governance Code بورصة قطر ومصرف قطر املركزي. متطلبات تشملوالتي  ولة قطرفي داملعمول بها واألنظمة لقوانين تتكون من ا، في حين أن املرجعية العامة 2017مايو  15"( بتاريخ  

ّفذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة في املجموعة للفتر 
ُ
 31إلى  2022يناير  1ة املشمولة في التقرير من إّن تقرير الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة، وقد ُصمم ون

 . 2022ديسمبر 

 بنا
ً
 .2022ديسمبر  31( قد إلتزمت بمتطلبات النظام كما في .على مراجعة اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة املجموعة، فإن مجموعة الدوحة للتأمين )ش.م.ع.ق ءا

 

 اإلجراءات التي إتبعتها املجموعة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات املعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية  

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية كافة املخاطبين بأحكام النظام ل 2016للعام  5من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم  2حثت املادة رقم 

  الزمني املوضوع لذلك. اإلطارمع أحكام ومتطلبات النظام خالل على توفيق أوضاعهم 

 على توجيهات مجلس إدارتها املجموعة تبنتوقد 
ً
إلى إشراك كافة املعنيين باإلضافة ب تقوم املجموعةملتطلبات نظام الحوكمة والخطوات الالزمة للتقيد بها. كما  ةمتكاملتنفيذ إجراءات  بناءا

 من مبدأ الشفافية والعمل املشترك الذي تنتهجه املج
ً
 .موعة في ممارستها للحوكمةأصحاب العالقة في هذه الجهود إنطالقا

 الحوكمة للمجموعة.مواثيق العمل وسياسات وممارسات  من ما يلزم كافةبتحديث  هاوضاعأاملجموعة بتوفيق  قامتباإلضافة الى ما تم إنجازه من جهود، 
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     الصفحة 8        

 املساهمون  

 :للمساهمين في النظام األساس ي للشركة تشمل على وجه التحديد أمور منهاالحقوق املنصوص عليها ، إذ أن مجموعة الدوحة للتأمين حقوق مساهميها وتقّدرهاتحترم 

 الوصول إلى سجالت امللكية،  .1

 السنوية العادية والغير العادية،  موميةحضور الجمعية الع .2

 ،ممارسة حقوق التصويت .3

 ،تفويض حقوق التصويت إلى الوكالء .4

 للجمعية الع .5
ً
 العادية، موميةتوزيع األرباح وفقا

 ،موميةإجتماع الجمعية العطلب عقد  .6

 ضع ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية،و  .7

 حق الحصول على الردود على األسئلة املطروحة، .8

 املجلس،إلنتخاب طريقة التصويت  .9

 .العادية، وما إلى ذلك موميةاملشاركة في القرارات الرئيسية من خالل الجمعية الع .10

 

 :التالية، تم خاللها إعتماد القرارات 2022مارس  16العادية إجتماعها السنوي بتاريخ  موميةعقدت الجمعية العوقد 

 

 :العاديـة مومية: نتائج اجتماع الجمعية العأوال

افقـة موميةنعقدت الجمعية العا   :التالياملصادقة على جدول أعمالها علـــــى النحو  / العادية للمجموعة وقد تمت املو

 . 2022وخطة عمل املجموعة لعام  31/12/2021اإلدارة عن نشاط املجموعة ومركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في سماع تقرير مجلس  .1

 . واملصادقة عليـه  31/12/2021الحسابات عن ميزانية  املجموعة وحساباتها  الختامية عن السنة املالية املنتهية  في  دققيسماع  تقرير م .2

 .واملصادقة عليهـما 31/12/2021املجموعة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية  في مناقشة ميزانية  .3
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     الصفحة 9        

 .عشر درهم ( لكل سهمإثنا ريال )  0.12من القيمة اإلسمية للسهم الواحد أي بواقع   12% املوافقـة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة املساهمين بنسبة .4

 . وتحديد  مكافآتهـم  31/12/2021في  براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن الفترة املالية املنتهيةإ  .5

 املوافقة على سياسة املكافآت املعدلة وإعتمادها.  .6

  .وإعتمــاده 2021مناقشـــة تقرير حوكمة املجموعة لعام  .7

 .وتحديد اتعابـــــه 2022خارجي لحسابات املجموعة لعام  دققتعيين م .8
 

افقـة / املصادقة على جدول أعمالها علـــــى النحو التالي   :انعقدت الجمعية العمومية الغير عادية للمجموعة وقد تمت املو

ومع توجيهات هيئة  2015( لسنة 11التجارية الصادر بالقانون رقم ) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات 2021( لسنة 8املوافقة على تعديل النظام األساس ي للمجموعة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم ) .1

 .قطر لألسواق املالية

 تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام األساس ي.  .2
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     الصفحة 10        

 مجلس اإلدارة 

ما ينبغي متابعة األعمال باإلضافة الى التحقق من التصرف ك مهاميتحمل ، و الصالحيات الالزمة لتنظيم وإدارة العمليات التجاريةكافة ويتمتع ب ،على املجموعة اإلشرافيتولى مجلس اإلدارة 

 املجموعة االستراتيجية والتجارية.  أهدافلتعزيز 
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     الصفحة 11        

 العمليات املساندة 

 ميثاق مجلس اإلدارة  .6.1

، وُيفّصل امليثاق الغرض من املجلس، تكوينه، إجراءات اإلجتماعات، ومسؤوليات وتنظيمها على ممارسة صالحياته وأداء واجباته إعتمدت املجموعة "ميثاق املجلس" ملساعدة مجلس إدارتها

 املجلس.

تم نشر ميثاق املجلس املحدث على  كما، من نظام الحوكمة 9، 8تحديث ميثاق املجلس حسب املتطلبات الجديدة وفقا للمواد أوضاعها مع متطلبات نظام الحوكمة بتوفيق باملجموعة  قامت

 ألصحاب املصالح
ً
 عاما

ً
 .موقع املجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعا

  قواعد السلوك املنهي ملجلس اإلدارة .6.2

 ألعلى مستوى من األمانة والنزاهة أمر بالغ األهمية ل إدارةيلتزم مجلس 
ً
حماية مصالح املجموعة، ومساهميها املجموعة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، ويرى املجلس بأن العمل وفقا

 ألصح وعمالئها.
ً
 عاما

ً
 .اب املصالحوتم نشر قواعد السلوك املنهي املحدثة على موقع املجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعا
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     الصفحة 12        

 تشكيل مجلس اإلدارة  .6.3

 م:31/12/2022معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي، عدد األسهم ونسب امللكية كما في نهاية  أدناهيتضمن الجدول 

 جهــة التمثيــل بدء العضوية املنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو

  األسهم اململوكة

 (رأس املال )%

مجلس جهة التمثيل لدى 

 اإلدارة

 آل ثاني الشيخ/ نواف ناصر بن خالد 1

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

يشغل املنصب من 

2000 
 نفســه

غيـــر مستقـل/ غير 

  تنفيذي

1,984,980 

(0.40%) 

عضو مجلس إدارة  ▪

 .العاملية السالم بشركة

 آل ثاني بن جاسم بن محمد حمدالشيخ/ 2

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

يشغل املنصب من 

2019 

املجموعة العربية 

لإلنشاءات 

 الهندسيـة

مستقل/ غير 

 تنفيذي

2,250,220 

(0.45%) 

عضو مجلس إدارة  ▪

بشركة الكهرباء واملاء 

 القطرية.

 السيد/ عادل علي بن علي املسلماني 3
العضو 

 املنتدب

يشغل املنصب من 

 2000تاريخ 
 نفســه

مستقـل/ غير 

 تنفيذي

1,964,700 

(0.39%) 

عضو مجلس إدارة  ▪

 بشركة املالحة القطرية

عضو مجلس إدارة  ▪

بشركة الكهرباء واملاء 

 .القطرية

 عضو آل ثاني الشيخ/جبر بن حمد بن جاسم 4
يشغل املنصب من 

2000 
 نفسه

مستقـل/ غير 

 تنفيذي

2,055,420 

(0.41%) 
 

 عضو جاسم محمد خالد حمد آل ثانيالشيخ/ 5
يشغل املنصب من 

 2021تاريخ 

شركة جاسم 

 التجارية

مستقـل/ غير 

 تنفيذي

2,815,143 

(0.56%) 
 

 عضو السيد/ حسن جاسم درويـش فخـرو  6
يشغل املنصب من 

 2000تاريخ 
 نفســـه

مستقــل/ غير 

 تنفيذي

3,180,160 

(0.64%) 
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     الصفحة 13        

 جهــة التمثيــل بدء العضوية املنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو

  األسهم اململوكة

 (رأس املال )%

مجلس جهة التمثيل لدى 

 اإلدارة

 عضو السيد/فكتور نظيم رضا آغــا 7
يشغل املنصب من 

 2006تاريخ 

شركة حالـول 

 لإلستثمار العقاري 

  /غير مستقل

 تنفيذيغير 

3,349,510 

(0.67%) 

عضو مجلس إدارة  ▪

 بالبنك األهلي القطري 

 عضو بـوعيسـىأ السيد/حسام عبد السالم 8
يشغل املنصب من 

 2000تاريخ 
 نفسه

مستقل/ غير 

 تنفيذي

2,029,987 

(0.41%)  

نائب رئيس مجلس  ▪

اإلدارة بشركة السالم 

 العاملية

 عضو السيد/سعـود عمـر حمـد املانــع 9
املنصب من يشغل 

 2000تاريخ 
 مجموعة املانـــع

مستقل/ غير 

 تنفيذي

1,345,320 

(0.27%) 
 

 عضو السيد/ احمــد يوســف حسيـن علي كمـال 10
يشغل املنصب من 

 2018تاريخ 

شركة الصخامة 

 للتجارة واملقاوالت

غير مستقل/ غير 

 تنفيذي

24,519,320 

(4.9%) 

عضو مجلس إدارة  ▪

بشركة القطرية 

 التحويليةللصناعات 

ـــر الحمـــــد 11  عضو اللواء الركن/ دحـالن جمعــــــان بشيــ
يشغل املنصب من 

 2000تاريخ 

محفظة استثمارات 

 القوات املسلحة

مستقــل/ غير 

 تنفيذي

6,068,630 

(1.21%)  
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     الصفحة 14        

 إجتماعات املجلس .6.4

 مرات خالل الفترة املشمولة في التقرير وفق الجدول التالي: ةستإدارة املجموعة على االجتماع ل فقد حرص مجلس ،وفقا مليثاق مجلس اإلدارة

 عدد األعضاء الغائبين األصوات بالوكالة عدد األيام بين االجتماعين عدد الحاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات املجلس

 1 2 - 8 2022فبراير  20 1

 1 2 66 8 2022 ابريل 27 2

 - - 67 11 2022 يوليو 3 3

 - 4 31 7 2022 اغسطس 3 4

 - 2 84 9 2022 أكتوبر 26 5

 - 1 47 10  2022ديسمبر 12 6

 

 اجتماعات(: 6)عدد  2022ويبين الجدول التالي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 نسبة الحضور %   غياب توكيل حضور  أعضاء مجلس االدارة م.

 %100 (-) (-) (6) الشيخ/ نواف ناصر بن خالـــــد آل ثاني 1

 %100 (-) (-) (6) حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الشيخ/ 2

 %100 (-) (-) (6) السيد/ عـــــادل علي بن علي املسلمانــــي 3

 %83 (1) (-) (5) جبــر بن حمد بن جاســــم آل ثاني الشيخ/ 4

 %100 (-) (-) (6) جاسم محمد خالد حمد آل ثانيالشيــخ/ 5

 %100 (-) (1) (5) دحالن جمعان بشير الحمد الركــــن/اللــــواء  6

 %100 (-) (2) (4) فكتــــــــــور نظيـــــم رضـــــــا آغــا السيـــــــد/ 7

 %100 (-) (-) (6) حســــــام عبــد الســــالم ابـو عيسـى السيد/ 8

 %100 (-) (2) (4) سعـــــــود عمــــــر حمــــد املانـــــع السيـــــد/ 9

 %83 (1) (2) (3) السيــــــد/ أحمــد يوســف حسيـــن كمــال 10

 %100 (-) (4) (2) السيــــــد/ حســـــن جاســــم درويـش فخـــــرو  11
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     الصفحة 15        

  تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعلم املستمر  .6.5

 .ممارسة مهامهممن  مبهيكل املجموعة واإلدارة وجميع املعلومات األخرى التي تمكنه أعضاء مجلس إدارة املجموعة اإلملاميتوجب على 

 وبنا
ً
 بمستجدات األمور باإلضافة الى لهم على ذلك، فقد أعدت املجموعة سياسة تدريب ألعضاء املجلس توفر  ءا

ً
 لتطوير  .لتعليم املستمر واملعرفةا دعمإملاما

ً
أعضاء  أداءوفي هذا السياق وسعيا

-IFRS)باملعيار املحاسبي الجديد ورشة عمل تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة تتعلق  عقدب ةالرئيس التنفيذي للدائرة املاليبالترتيب مع الترشيحات قامت لجنة  جلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنهم

 من أول العام القادم  (17
ً
 من أن الحاجة قد ظهرت  2023املنوي تطبيقه إعتبارا

ً
لضرورة تطبيق هذا املعيار املحاسبي الجديد في إعداد البيانات املالية للمجموعة وذلك بسبب وجود موضحا

 ، وأهمها أن هذا املعيار ينتج عنه تحقيق ربح من عقود التأمين عند بداية تقديم الخدم
ً
أمين ، في حين أن ة ، أي في اليوم األول من إصدار وثيقة التسلبيات في املعيار املحاسبي املعمول به حاليا

 في حاالت تجديد وثائق التأمين التي يكو 
ً
 من اليوم األول من تقديم الخدمة ، خصوصا

ً
 .ن لها نسبة خسارة مثبتة في السنوات السابقةالنظام الجديد يقوم على معيار وضع إحتياطي بداية

 

  فصل الواجبات بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .6.6

 .منهما الفصل بين واجبات كل  و ألدوار بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واضح ل فصل (نظام حوكمة الشركات)بالتناسب مع وعة ملجما ميثاقيتضمن 

  واجبات رئيس مجلس اإلدارة .6.7

وقد حرصت املجموعة على  املناسب إلى أعضاء مجلس اإلدارة،رئيس املجلس هو املسؤول عن ضمان حسن سير العمل في املجلس بما في ذلك إيصال املعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت 

 نظام الحوكمة.في رئيس مجلس اإلدارة في أي من لجان املجلس املنصوص عليها عدم عضوية 

 على رئاسة املجلس ولكنها تشمل فقط ن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ال تقتصر إ
ً
وتشجيع  بشكل فّعال، سير إجتماعات املجلس، وضمان موميةالعالجمعيات جتماعات إأيضا

تقييم أداء املجلس بشكل سنوي باإلضافة الى جدول أعمال إجتماعات املجلس، وتسهيل التواصل الفعال مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة، وإعتماد أعضاء املجلس على املشاركة، 

 باإلشتراك مع لجنة الترشيحات.
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     الصفحة 16        

 لس اإلدارة التزامات أعضاء مج .6.8

تحديد األهداف االستراتيجية طويلة األمد، وتطوير نظام قوي لحوكمة املجموعة وممارسات وذلك ب املجموعة يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعين اإلعتبار أن دورهم األساس ي هو قيادة

 إدارة املخاطر.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  .6.9

النفع العام بذل العناية الالزمة في إدارة املجموعة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة املجموعة والشركاء واملساهمين، وأصحاب املصالح، ويحقق يمثل املجلس كافة املساهمين، وعليه 

أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية املجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية املساهمين من األعمال واملمارسات غير القانونية 

 تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.

 أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:-بما ال يخالف أحكام القانون -وعلى املجلس

 ن قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.يجب أن يؤدي املجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكو  .1

 يمثل عضو املجلس جميع املساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة املجموعة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه باملجلس. .2

فيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية يجب أن يحدد املجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التن .3

 تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات املفوضة.

 لية والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر.يجب على املجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل املجموعة وبخاصة الجوانب املا .4

بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام  يجب على املجلس التأكد من إتاحة املجموعة املعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء املجلس بوجه عام وألعضاء املجلس غير التنفيذيين .5

 بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
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     الصفحة 17        

 ، اإلدارة التنفيذية واللجان دارةتقييم أداء مجلس اإل  .6.10

عمل اللجنة بتقييم أداء املجلس  تباع املعايير املعتمدة ضمن إطاربإالسنوية ذلك  املكافأةصرف  إلىمما أدى  مجلس اإلدارة ألداءلجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي وموضوعي سنوي قامت 

 وذلك على النحو التالي:  2022خالل العام 

 بدورية االجتماعات.التقيد  .1

 االجتماعات.نسبة حضور  .2

 املطروحة على جدول اعمال املجلس.سرعة وفعالية إنجاز القضايا  .3

 اإللتزام بعمل دورات تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة. .4

 مدى التقيد بالشفافية واالفصاح فيما يتعلق بقرارات املجلس. .5

 وتنفيذ توصياتها.نبثقة من املجلس التفاعل مع مختلف اللجان األخرى امل .6

 مدة.تهداف وتطبيق السياسات املعأل تحقيق الخطط وا .7

 

 
ً
العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية فانه يتوجب على مجلس اإلدارة تقييم أداء اإلدارة التنفيذية  4.7للمادة رقم  وفقا

أن املجموعة التزمت بهذه املادة من خالل نشاط لجنة  .الرقابيةة املخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، الشكاوى، املقترحات، البالغات، والطريقة التي عالج بها املجلس املسائل الداخلية وإدار 

 الترشيحات املنبثقة عن مجلس االدارة.

 

 
ً
أعمال تقييم و نه يتوجب على مجلس اإلدارة مراجعة إلقانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر لألسواق املالية، فمن نظام حوكمة الشركات والكيانات ا 19للمادة رقم  وفقا

ت آوالتقرير السنوي عن نشاط لجنة املكافالتزمت بهذه املادة من خالل اصدار التقرير السنوي للجنة الترشيحات عن نشاط مجلس االدارة خالل السنة املالية ن املجموعة إاللجان املنبثقة عنه. 

  .السنوي عن نشاط لجنة التدقيقر والتقري
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 مهام اإلدارة التنفيذية  .6.11

 املهام والصالحيات املسمى الوظيفي 

 االشراف ومتابعة عمليات املجموعة والشركات التابعة والفروع داخل قطر وخارجها ورفع تقارير دورية الى مجلس االدارة.  رئيس مجموعة الدوحة للتأمين  1

ـــذي 2 ـــ ـــــس التنفيــ  االشراف ومتابعة عمل مجموعة الدوحة للتأمين ورفع تقارير دورية الى رئيس املجموعة و/أو مجلس االدارة. الرئيـ

3 
التنفيذي للشؤون نائب الرئيس 

 القانونية/ السيارات
 املتعلقة باملجموعة واالشراف على دائرة تأمينات وحوادث السيارات ورفع تقارير دوريه الى الرئيس التنفيذي.القانونية متابعة القضايا 

ـــذي للعمليــات 4 ـــس التنفيـ  الى الرئيس التنفيذي. دوريةرفع تقارير االشراف ومتابعة العمليات الفنية للتأمين وإعادة التأمين و  الرئيـ

 متابعة استثمارات املجموعة ورفع تقارير دورية الى رئيس املجموعة ولجنة االستثمار. الرئيس التنفيـذي لإلستثمار  5

 االشراف والرقابة على الشؤون املالية ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.  الرئيس التنفيذي للمالية 6

 اعداد خطة العمل للتدقيق الداخلي للمجموعة القائم على املخاطر ورفع تقارير دورية الى لجنة التدقيق. إدارة التدقيـق الداخلي  أول  مديـــــر 7

8 
سؤول م/زامـااللت متابعة أول إدارة مدير

 بالغ اإل 

غسل االموال وتمويل  كافحةشراف على العمليات املتعلقة بماإلدارة واإل  .الرقابيةاالشراف على تقارير الحوكمة واي تقارير تطلبها الجهات 

 متابعة إلتزام املجموعة باملتطلبات التنظيمية و الرقابية و املتطلبات املحددة في سياسات و إجراءات و ضوابط املجموعة الداخلية. االرهاب.

 تكنولوجيا املعلومات ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.االشراف على دائرة  تكنولوجيا املعلوماتل الرئيس التنفيذي 9

 االشراف على ملفات املوظفين واعداد الرواتب الشهرية وتحويلها. مدير أول املوارد البشرية 10

 االشراف على الشؤون االدارية. مدير أول الشؤون اإلدارية  11

 املخاطرمدير  12

الدورية إلستراتيجية املجموعة في إدارة املخاطر و تحديثها ، تحديث راجعة املعتمد في املجموعة ، املدارة املخاطر إل  العام طاراإل االشراف على 

تحمل املخاطر والرغبة في بسجل املخاطر و الضوابط التخفيفية ، مراقبة العمليات الداخلية ، التأكد من اإللتزام بالعتبات املتعلقة 

 .الدورية إلى اإلدارة العليا و لجنة إدارة املخاطراملخاطرة و رفع التقارير 
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  لجان املجلس 

ولجنة إدارة املخاطر وذلك لتسهيل أعمال املجلس واملساعدة في تنفيذ مسؤولياته  لجنة االستثمار والعقار ، ، لجنة املكافآت لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات أنشأ املجلس خمس لجان وهم

 وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة.  

 

 لجنة التدقيق .7.1

كافية الرقابة الضمان توفر لتسعى كما ، اخليةمجلس بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الدللالتوصيات و  ، وتقوم بإرسال التقاريراإلدارةمجلس من أعضاء ( 3ثالثة )تتكون لجنة التدقيق من 

 .التنفيذيةلمراجعة الداخلية والخارجية، إلى جانب املناقشات مع اإلدارة لالتقارير الدورية  من خالل ملجموعةفي المخاطر األساسية ل

 ملساعدتها في ممارسة صالحياتها وأداء واجباتهاالإعتمدت وقد 
ً
 تباشر اللجنة مهامها وفقو . هاامليثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات إجتماعاتها ومسؤولياتُيفّصل هذا ، و لجنة ميثاقا

ً
 ا

  تهيتم مراجع، والذي املعتمد من مجلس اإلدارةالعمل  مليثاق
ً
 .  العاملية املتبعةمارسات املأفضل مع متطلبات العمل وتوافقه مع لضمان مالءمته  دوريا

 -وصالحيتها:إطـــار عمــل اللجنة 

 الخصوص تتولى القيام باملهام التالية: تتولى اللجنة بشكل عام ، كافة األمور املتعلقة بالتأكد من سالمة السياسات واإلجراءات املالية والرقابية، وإدارة املخاطر.وعلى وجه 

 والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب األمر.إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على املجلس،  -1

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

 التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي . -3

 لربعية ، ومراجعة تلك البيانات والتقارير والتركيز، بصورة خاصة على ما يلي:اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية، والتقارير السنوية والنصف سنوية وا -4

 أي تغييرات في السياسات والتطبيقات واملمارسات املتعلقة باملحاسبة.  -أ        

 النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا. -ب        
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 لناتجة عن التدقيق.التعديالت األساسية ا -ج        

 مواصلة عمل نشاط املجموعة بنجاح. -د        

 التقييد بمعايير املحاسبة الدولية املعتمدة. -ه        

 التقييد بقواعد اإلفصاح واملتطلبات األخرى املتعلقة بإعداد التقارير املالية. -و        

 التقييد بقواعد إدراج السوق. -ز        

 ، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك األرقام والبيانات والتقارير.وميةيما تعرضه املجموعة على الجمعية العامتحري الدقة ف -5

 باملجموعة.  الداخلية املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة التنسيق بين -6

 ريراملالية والحسابات املرحلية والختامية.دراسة أية مسائل مهمة وغير عادية، تتضمنها التقا -7

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والداخلية وإدارة املخاطر .  -8

 تقييم فاعلية ومدى كفاية نظام ونطاق برامج التدقيق الداخلي.   -9

 الحسابات.  دققوم التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي باملجموعة -10

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.  -11

، وحماية املبلغ ق مستقل وعادل حول هذه املسائل وضع نظام إبالغ سري، ألصحاب املصالح بشأن أي مسائل تثير الريبة أو الشك في التقارير املالية أو الرقابة الداخلية.وضمان إجراء تحقي -12

 من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يصيبه. 

 التحقق من مدى تقيد املجموعة بتطبيق قواعد السلوك املنهي القويم في السياسات املعتمدة . -13

 بذوي الخبرة واإلختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة املجموعة .   يجوز للجنة اإلستعانة -14

والشركات التابعة معلومات وبيانات في سبيل ممارسة عملها ، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا ملجموعة الدوحة للتأمين  يجوز للجنة الحصول على اية -15

 ، لحضور إجتماعاتها ومناقشتها في امر محدد في الدعوة لحضور االجتماع .
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متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناًء على تكليف من  -في الوقت الذي يحدده -دارتها باملجموعة ورفعها للمجلسإعداد التقارير الدورية الخاصة باملخاطر وا -16

 املجلس أو رئيسه.

 مراجعة تعامالت املجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت. -17

  ومراجعة سياسات املجموعةوضع  -18
ً
 في اإلعتبار أعمال املجموعة، ومتغيرات السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية للمجموعة. بشأن إدارة املخاطر بشكل دوري، أخذا

 اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة املخاطر التي تعدها املجموعة، والترشيح لها. -19

 ملجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.تنفيذ تكليفات ا -20

على املجلس لتضمينها بالتقرير الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا بشأن املخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة القرارات والتقديرات املحاسبية، وعرضها  دققمناقشة م -21

 السنوي.

 ة املالية بتكليف من املجلس.إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقاب -22

 ترفع اللجنة تقاريرها الدورية حول نتائج إعمالها، وتوصياتها ملجلس اإلدارة للمصادقة عليها ، وإعتمادها ضمن سياسات املجموعة.  -23

 تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى، يفوضها بها مجلس اإلدارة، وتقع ضمن إختصاصاتها.  -24

 :السادة التالية أسمائهمقيق من تتكون لجنة التدو 

 املسمى االسم الرقم

ـــىالسيد /  1 ــــالم ابـو عيسـ ـــد السـ  رئيس حســـام عبـ

ـــاالسيد /  2 ــــا آغــ ـــم رضـ ـــــور نظيــ ـــ ـــ  لجنة عضو فكتـ

 لجنة عضو السيد / حسن جاسم درويش فخرو  3
 

 

 



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 2022تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 22        

 اللجنة خالل العام:ويبين الجدول التالي تفاصيل إجتماعات 

 عدد األعضاء الغائبين عدد الحاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات اللجنة

 - 3 2022فبراير  17 1

 - 3 2022ابريل  26 2

 - 3 2022 أغسطس 01 3

 - 3 2022 سبتمبر 25 4

 - 3 2022أكتوبر  24 5

 - 3 2022ديسمبر  12 6

 

 :لخص في األمور التاليةتتإنجازات اللجنة وبشكل أساس ي، فإن أهم 

 .31/12/2021كما في  ةالـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحد .1

 .2021التوصية بـمقترحات توزيعات أرباح على الـمساهمين عن العام  .2

 .2022الـمصادقة على عرض تدقيق الـحسابات الـخارجي للعام  .3

 .2021لـمجموعة للعام الـمالي الـمصادقة على التقرير السنوي ألعمال التدقيق الداخلي في ا .4

 توطئة إلعتمادها من مـجلس اإلدارة. 2021الـمصادقة على التقرير السنوي للجنة التدقيق للعام  .5

 .2021الـمصادقة على تقرير مدير التدقيق الداخلي السنوي الخاص بـمكافحة غسل األموال وتـمويل اإلرهاب للعام  .6

 ألعمال الدوائر الفنية في املجموعة.الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي  .7

 ( الصادرة من مدير التدقيق الداخلي بالـمجموعة.Follow up Review Reportsالـمصادقة على تقارير الـمتابعة ) .8

 مراجعة تفصيلية لتعامالت الـمجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك الـمعامالت في كل إجتماع.  .9

 بالـمجموعة.( مع إدارة التدقيق الداخلي Internal Controls Over Financial Reporting – ICOFRمناقشة تقاريرالرقابة الداخلية على البيانات الـمالية ) .10

 مناقشة مالحظات مصرف قطر الـمركزي عن نتائج التفتيش الـميداني الـخاص بـمكافحة غسل وتـمويل اإلرهاب لشركة الدوحة للتكافل. .11

 .31/03/2022للربع األول للمجموعة كما في  ةالـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحد .12

 .30/06/2022ف سنوية للمجموعة كما في النص ةالـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحد .13
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 .30/09/2022للربع الثالث للمجموعة كما في  ةالـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحد .14

 مناقشة مراقب الـحسابات الـخارجي السادة ديلويت آند توش. .15

 عملية اإلستحواذ/ اإلندماج الـمحتملة مع شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين.( إلدارة Lead Advisorمراجعة ومناقشة العروض التي تـم استدراجها لتعيين مستشار رئيس ي ) .16

 الـمصادقة على تـحديث دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة. .17

 الـمصادقة على تـحديث ميثاق التدقيق الداخلي للمجموعة. .18

 .2021مكافحة غسل األموال وتـمويل اإلرهاب للعام  الـمصادقة على نتائج التدقيق الخارجي لشركة مور ستيفنز عن .19

 الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي لشركة مينا ري دبي. .20

 .31/12/2021املصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الدوحة للتكافل كما في  .21

 .2021لعام املصادقة على تقارير التدقيق الداخلي الشرعي لشركة الدوحة للتكافل ل .22

 الدوحة للتكافل.لشركة اعتمدت اللجنة اعادة تشكيل لجنتي شطب املركبات وبيع الحطام وقطع السيارات  .23

 .وتمويل اإلرهاب غسل االموالحول برنامج املجموعة في مكافحة عرض شركة مور ستيفنس إلجراء مهمة تدقيق خارجي املوافقة على  .24

 .املحددة بسقف معين ستردات حوادث السيارات ملجموعة الدوحة للتأميناملوافقة على منح صالحية اقفال ملفات م .25

 ب.مناقشة مالحظات مصرف قطر الـمركزي عن نتائج التفتيش الـميداني على املجموعة لقياس فعالية انظمة مكافحة غسل االموال وتـمويل اإلرها .26

 والـمصادقة عليها. 2025 - 2023الـمخاطر للعام القائم على مناقشة خطة التدقيق الداخلي  .27

 (. QFMAن هيئة قطر لألسواق املالية )عرة مراجعة تقرير مدير اإللتزام بشأن مدى التزام املجموعة بتطبيق السياسات واالجراءات والضوابط والتعليمات واالرشادات والقوانين الصاد .28

 

 -:2022توصيات لجنة التدقيق خالل عام 

 .السياسات واالجراءات لـجميع دوائر الـمجموعة بـما فيها الشركات التابعة والفروعالسعي إلى تطوير وتـحديث دليل  .1

 .تـحديث وتطوير نطاق الصالحيات والتفويضات في الـمجموعة والشركات التابعة والفروع .2

 .كزي والجهات الرقابيةتطوير وتـحديث الخدمات التقنية الـحديثة حسب متطلبات الـمجموعة وبـما يتماش ى مع متطلبات مصرف قطر الـمر  .3

 .موظفينللية و تـحديث وتطوير برامج تدريبية وتوع .4

 .فصل الـمهمات الوظيفية وتـحديد صالحيات كل موظف .5
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 .السعي في إغالق الـمالحظات الـمفتوحة في تقارير الـمتابعة للتدقيق الداخلي من قبل الدوائر الفنية واإلدارية للـمجموعة .6

 .(ICOFR) الرقابة الداخلية على البيانات الـمالية في تقرير العمل على سرعة سد الفجوات .7

 

  لجنة الترشيحات .7.2

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام تضمن  28/12/2022بتاريخ 2022 خالل عام  واحد  إجتماعلجنة العقدت ( أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد 3)ثالثة تتكون لجنة الترشيحات من 

 ما يلي:التقريرالسنوي رفع و كذلك  2022
ً
 نقاط القوة والضعف واقتراحـات اللجنة بهذا الشأن متضمنــا

ً
 ألداء املجلس محددا

ً
 شامال

ً
  -إلى املجلس يتضمن تحليال

ــــة.-أ  ــــات اللجنـــ ـــ ــــدد اجتماعـــ  عـ

ـــات. -ب  ـــ ـــة االجتماعــــ ـــ ـــ ــــد بدوريـــ ـــ  التقيـ

ـــــة -ج ـــ ــــات. نسبــ ـــ ـــاعـــ ــــور االجتمــ  حضــ

ـــــة. -د ـــــة إنجاز القضايا املطروحـــ  سرعـــــة وفعاليـــ

 -هيكليــة وتشكيل اللجنة ونظام عملها: 

 إال بحضور رئيسها وأغلبية   -1
ً
أعضائها ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة تكون اللجنة برئاسة احد أعضاء املجلس وعضوية اثنين على األقل وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا

 الالزمة ملمارسة اختصاصاتها .

 لالئحــة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس تتولى اللجنة وضع اسـس ومعايير -2
ً
اإلدارة  عامة تستعين بها الجمعية العمومية في انتخاب األصلح من بين املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 .18/03/2018من الجمعية العامة بتاريخ املعتمدة 

 لعضوية املجلس في حال خلو اي من مقاعده. -3
ً
 ترشيح من تراه اللجنة مناسبا

 وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة بهدف سرعة تعيين البديل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة. -4

 لشغل اي من و   -5
ً
  ظائف اإلدارة التنفيذية العليـا. ترشيح من تراه اللجنة مناسبا

 تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة. -6
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للموافقه عليها  هيئة قطر لألسواق املالية  مصرف قطر املركزي و رفع قائمة املرشحين لعضوية املجلس إلى مجلس اإلدارة متضمنة توصياتها في هذا الشأن على ان ترسل منها نسخة إلى -7

 
ً
 بها صور من مسوغات الترشح.مرفقا

 م -8
ً
 نقاط القوة والضعف واقتراحـات اللجنة بهذا الشأن متضمنــا

ً
 ألداء املجلس محددا

ً
 شامال

ً
  -ا يلي:رفع تقرير سنوي إلى املجلس يتضمن تحليال

ـــة.   -أ ــ ــــــات اللجنــ ـــ ـــدد اجتماعـ  عــ

ـــة االجتما -ب  ـــ ـــ ــــد بدوريـــ ـــ ـــات.التقيـ ـــ  عــــ

ــــات. -ج ـــ ـــاعـــ ــــور االجتمــ ـــــة حضــ ـــ  نسبــ

ـــــة. -د  ـــــة إنجاز القضايا املطروحـــ  سرعـــــة وفعاليـــ

ـــــاح. -ـه  ـــ ــــة واإلفصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد بالشفافيـــ ــــدى التقيـ  مـ

 جميع محاضر االجتماعات باإلضافة إلى ضمان وصول املعلومات والوثائق واملحاضر إلى جميع أعضاء اللجنة بشكل كامل وسريع. ظيقوم امين سر اللجنة بتنسيق اعمالها وحف -9

 أعمال اللجنة وإصدار القرارات. ركة الفعالة في يجوز ان تعقد اللجنة إجتماعاتها عن بعد بواسطة اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة املتعارف عليها تمكن املشارك من االستماع واملشا -10

 تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على األقل أو كلما دعت الحاجـة. -11

 

 من السادة التالية أسمائهم: الترشيحاتوتتكون لجنة 

 املسمى االسم الرقم

 الرئيس السيد / حسـن جاســم درويـــش فخــرو  1

 عضو  السيد / سعود عمر محمد املانع  2

 عضو السيد / عادل علي بن علي املسلماني 3
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 -:2022توصيات لـجنة الترشيحات في عام 

 ألداء املجلس. .1
ً
 شامال

ً
 رفع تقرير سنوي إلى املجلس يتضمن تحليال

 التوصية بعمل ورشات عمل تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة. .2

 

 ت آلجنة املكاف .7.3

الصادر عن  2016لسنة ( 1)، وعلى التعميم رقم 2013لسنة ( 12)ت بعد االطالع على قانون مصرف قطر املركزي رقم ئاإلدارة، وقد أنش( أعضاء من مجلس 3ت من ثالثة )آتتكون لجنة املكاف

في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة ، وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة وتعديالته 2015 لسنة( 11)، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 31/01/2016املصرف بتاريخ 

 . قطر لألسواق املالية

 مليون ريال قطري.  72.3، بلغت صافي أرباح املجموعة 2021النتائج السنوية املتحققة في نهاية السنة املالية بخصوص  .1

ء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية بالدولة تكون معه هذه املكافأة غير بشأن مكافآت رؤساء وأعضا 31/01/2016املؤرخ في  2016( لسنة 1تعميم مصرف قطر املركزي رقم )تطبيقا ل .2

ة مشارك ر ألف ريال لكل عضو مجلس إدا 500مليون ريال لكل عضو ومبلغ  1.5ومليون ريال لرئيس مجلس اإلدارة  2متجاوزة السقوف املحددة بموجب قرار املصرف وهي مبلغ حده األقص ى 

 قررت اللجنة رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بما يلي:عليه و في لجان املجلس. 

تحديد هذه املكافأة تم  ماليين ريال قطري( لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات املجلس وعن حضور اجتماعات لجان مجلس اإلدارة. بعةسر.ق. ) 7,000,000 توزيع مبلغ .أ

 
ً
         املادة ، و ليس بموجب  بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية بالدولة 31/01/2016املؤرخ في  2016( لسنة 1لتعميم مصرف قطر املركزي رقم )وفقا

 ، حيث أن الشركة تخضع لرقابة مصرف قطر املركزي. 2015 لسنة( 11) رقم التجارية الشركات قانون  من( 119) 

  ر.ق. كما هو محدد في امليزانية. 4,500,000اإلدارة التنفيذية العليا بمبلغ إجمالي  عضاءأل توزيع مكافأة سنوية  .ب

 

 

 



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 2022تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 27        

 -إطـــار عمــل اللجنة:

عندما تقتض ي الضرورة ية العليا ، ومراجعتها تحديد سياسة ومبادئ املكافآت والرواتب في الشركة . بما في ذلك املكافآة التي يتقاضاها رئيس املجلس وأعضاء املجلس واإلدارة التنفيذ -1

 ذلــك.

 خذآتقوم اللجنة بوضع سياسة املكافآت   -2
ً
  -االعتبار املعايير التالية :عين في  ة

 أداء الشركة على املدى الطويل.  .أ

 النمو املجدي املستهدف للشركة.  .ب

 مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس اإلدارة. .ج

 مسؤوليـات ومهام اإلدارة التنفيذية العليــا. .د
 

 إلى قامت املجمو  -3
َ
غير  2016( لسنة 1تعميم مصرف قطر املركزي رقم )عة بمنح املكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه إستنادا

 ألف ريال لكل عضو مشارك في لجان اإلدارة. 500مبلغ مليون ريال لكل عضو و  1.5مليون ريال لرئيس مجلس اإلدارة و 2متجاوزة السقوف املحددة في القرار وهي مبلغ حده األقص ى 

 ت.آتقوم اللجنة باالشراف على تطبيق سياسة ومبادئ املكاف -4

 اإلستعانة بموظفي الشركـة ، و  -5
ً
الشركة للمشاركة دعوة املدراء التنفيذيين في يجوز للجنة اإلستعانة بذوي الخبرة واالختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة الشركة . كما يجوز لها ايضا

 بأعمالها.

 تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى ، يفوضها بها مجلس اإلدارة ، وتقع ضمن إختصاصاتها. -6

 ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها ملجلس اإلدارة إلعتمادهــــــا. -7

 وتتكون لجنة املكافآت من السادة التالية أسمائهم:

 املسمى األسم الرقم

ــــــيالسيـد/  1 ـــي املسلمانــ  رئيس عــــادل علي بـن علــ

 عضو اللـواء الركـن / دحــالن جمعــان بشيــــر الحمــد 2

 عضو السيد / سعود عمر حمد املانع 3
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 -:2022توصيات لـجنة املكافآت في عام 

 بعين االعتبار توزيع املناصــــــــــــب في مجلس االدارة  15/02/2022اوصــــــــــــت لجنة املكافآت في اجتماعها املنعقد في  ▪
ً
بتوزيع املكافأة املحددة في امليزانية على رئيس وأعضــــــــــــاء مجلس االدارة يتم اخذا

 وتقييم اداء كل منهم حسب جدول تقييم اداء أعضاء مجلس االدارة وهو كالتالي:

 يشـــارك باملعلومات واألفكــــار. 1

 اإلدارة بإنتظام وفي الوقت املحدد.يحضــر إجتماعات مجلس  2

 يشارك بفاعلية في أنشطة مجلس اإلدارة، ويعمل بشكل بناء مع زمالئه في املجلس. 3

اقف بناءة وفعالة في اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان، عند الحاجة إلى ذلك. 4  يتخذ مو

 يتقبل ردود فعل وإبداء مالحظات مجلس اإلدارة. 5

ــة.يقــدم  6  رأيــه بصدق في القضـــايا املطروحـ

 قــادر على ترتيب األولويات والتركيــز على تحقيق األهداف. 7

 يقــدم املشورة البناءة في مناقشات ومداوالت املجلـس . 8

 يمتلك مهارات تحليلية تساهم في عملية صنع القرار. 9

 يبـــادر في طلب املعلومات الكتســاب املعرفة. 10

 يعــمل على ربط األهداف بإستراتيجيات الشركة. 11

 رئيــس املجلس قادر على قيادة املجلس بشكل فعال ويشجع على مشاركة جميع األعضاء. 12

 يعي كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي املهام املوكلة له. 13

 

الذي أشرفت على اعداده لجنة الترشيحات والذي يبين عدد حضور اجتماعات املجلس وعدد الحضور الشخص ي منها وكذلك من خالل االطالع على جدول حضور اجتماعات مجلس االدارة 

 او عمل توكيالت إلى اعضاء أخرين وعدد الغياب عن حضور الجلسات وباملجمل تحديد النسبة املئوية لحضور اجتماعات املجلس لكل عضو.
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االداء الكلي االدارة بتحديد املكافآة السنوية لكل من رئيس املجموعة والسيد الرئيس التنفيذي وذلك في ضوء النتائج املالية املتحققة خالل العام و قامت لجنة املكافآت برفع توصية إلى مجلس  ▪

 للمجموعة.

وكبار املوظفين والعاملين باملجموعة وذلك في ضــــــــــــوء النتائج التي بصــــــــــــرف مكافأة لالدارة التنفيذية العليا  2021قامت لجنة املكافآت برفع توصــــــــــــية بتحديد مبلغ مســــــــــــتقطع من ميزانية العام  ▪

 الرشـــــــــادات التقييم التي تقوم على اســـــــــاس النزاهة الشـــــــــخصـــــــــية للموظف والتركيز على فريق العمل  2021بعد تقييم مســـــــــتويات وكفاءة اداء املوظفين خالل العام  2021تحققت في العام 
ً
وفقا

بحســـب مدة خدمة املوظف خالل الســـنة ) 5.5 واحد راتب أو )جزء منه( إالىيد وتحقيق األهداف املرجوة تصـــرف مقابل عدد من الرواتب االســـاســـية تتراوح بين والتفكير االبداعي على االداء الج

 عة.بالتنسيق مع العضو املنتدب باملجمو  ذلك وعلى ان يترك للرئيس التنفيذي تحديد مبلغ املكافأة املناسب لكل موظف في ضوء (املالية

  لجنة االستثمار والعقار  .7.4

ـا، ( أعضاء من مجلس اإلدارة، وتختص بدراسة فرص االستثمار املتاحة في مجال العقار والقطاعات املالية األخرى سواء داخل الدولة أو خارجه7ة )بعتتكون لجنة االستثمار والعقار من س

 أو رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها حسب واقع الحال ودراسة السبل املمكنة لتحقيق أفضل وتمتد مهام اللجنة الى إتخاذ القرارات املناسبة بشأن تسييل أو 
ً
 أو كليا

ً
تصفية املحافظ جزئيا

 .العوائد على ودائع املجموعة لدى البنوك

 :2022خالل العام  ينوتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم، وقد عقدت اللجنة اجتماع

 املسمى األسم الرقم

 الرئيس الشيخ / نواف ناصر بن خالد آل ثانـي 1

 عضو الشيخ / حمد بـن جاسم بن محمد آل ثاني 2

 عضو السيد/ عــادل علي بن علي املسلمانـــي 3

 عضو الشيخ / جبر بن حمد بن جاسم آل ثانـي 4

 عضو السيد/ سعود عمر حمد املانع 5

 عضو السيد/ أحمد يوسف حسين كمال 6

 عضو جاسم محمد خالد حمد آل ثانيالشيخ /  7
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 وبشكل أساس ي، فإن مسؤوليات اللجنة تتلخص في األمور التالية:

  ا.مراجعة االستراتيجية اإلستثمارية املقترحة من قبل لجنة اإلستثمار والعقـار، ورفعها ملجلس اإلدارة مع تقديم التوصيات الالزمة بشأنه .1

 .اإلستثمارية للمجموعة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأنهامتابعة تنفيذ اإلستراتيجية  .2

تثمار الدوري للمحافظ اإلستثمارية وإستثمارات املجموعة دراسة تقارير إدارة اإلستثمار، بشأن الفرص اإلستثمارية، وعمليات التحقق القانوني والفني واملالي للفرص املتاحة، وتقييم إدارة اإلس .3

 ملصفوفة الصالحيات التي يعتمدها مجلعلى مختلف أنوا
ً
 .س اإلدارة بشأن قرارات اإلستثمارعها. وإتخاذ القرارات الالزمة، أو رفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة، حسب واقع الحال، ووفقا

واملؤجرة من قبل الغير، استدراج عروض بناء عقارات للمجموعة أو عروض صيانة  دراسة الفرص االستثمارية املتاحة في مجال العقار ، تحديد القيمة اإليجارية للعقارات اململوكة للمجموعة .4

 .واتخاذ القرارات املناسبة ورفعها في كافة األحوال إلى مجلس إدارة املجموعة للبت فيها ، العقارات اململوكة للمجموعة

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأن فرص اإلستثمار. .5
 

  لجنة إدارة املخاطر  .7.5

  املخاطر إدارةتتكون لجنة 
ً
  (11) أحد عشرمن  حاليا

ً
و مراقبة إلتزام  عةتكون مهمتها تحديد وتحليل وتقييم كافة املخاطر التي تواجهها املجمو و التنفيذية العليا  واإلدارةمجلس اإلدارة  من  عضوا

 تفاصيل إجتماعات اللجنة خالل العام:ويبين الجدول التالي . والتعليمات التنظيميةاملجموعة بالقوانين واللوائح 

 عدد األعضاء الغائبين عدد الحاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات اللجنة

 2 9 م2022 يوليو 7 1

 4 7 م2022 سبتمبر 25 2

 3 8 م2022 أكتوبر 23 3

 0 11 م2022ديسمبر  26 4

 

 وبشكل أساس ي، فإن أهم إنجازات اللجنة تتلخص في األمور التالية:

 فيما يتعلق بما يلي: سةدارة مخاطر املؤسإل  العام طارإل إجراء مراجعة كاملة لقامت اللجنة ب .1

 استراتيجية و سياسة املخاطر. .أ



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 2022تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 31        

 الرغبة في املخاطرة. .ب

 قابلية تحمل املخاطر. .ج

 ميثاق وإطار عمل لجنة إدارة املخاطر. .د

 ، وميثاق وإطار عمل لجنة إدارة املخاطر.  قابلية تحمل املخاطرو ، ومدى الرغبة في املخاطرة  ،استراتيجية وسياسة املخاطر إعتماد التحديثات والتعديالت على لجنة ال قررت .2

ملخاطر مع الرغبة في املخاطرة و قابلية مؤشرات وعناصر ا قامت اللجنة بمراجعة ومناقشة التقارير الدورية الصادرة عن مدير إدارة املخاطر ، وتم وضع اآلليات واملنهجيات املناسبة لضمان إنسجام .3

 تحمل املخاطر للمجموعة.

املجموعة لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإنتشار أسلحة ر بمراجعة و إعتماد تقري للجنة، قامت امن قبل مصرف قطر املركزي للمخاطر صدور التقييم الوطني و القطاعي في ظل  .4

  املتأصلة التي تواجهها املجموعة. مع املخاطرل، بما يتوائم مالدمار الشا

  قامت اللجنة بمراجعة نتائج التفتيش امليداني لقياس مدى فاعلية منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل .5
ً
خطط إلى  اإلرهاب في مجموعة الدوحة للتأمين و شركتها التابعة / الدوحة للتكافل ، إضافة

   .قطر املركزي ، ومناقشة التدابير واإلجراءات التصحيحيةالحد من املخاطر الصادرة عن مصرف 

 :وتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم

 املسمى األسم الرقم

 اللجنة رئيس عيس ى السيـد/ حسـام عبد السالم ابــــو 1

ـــــن 2 ـــ ـــ ــــــام حسيـ ـــ ــ ـــ  عضو السيد/ بســ

 عضو الرحمـن املفتــاحالسيــد / جاسـم علـي عبــد  3

 عضو علي املحمودالســـيد /  4

 عضو السيد / غيث جردانه 5

 عضو السيد / روني دانيال 6

 عضو السيد / مروان أحمد علي 7

 عضو السيد / محد راسم جاموس 8

 عضو السيد / محمد يحيى مقداد  9

 اللجنة وسكرتير عضو السيد / رامي عمر الحاج حسن 10

 عضو محمد العابدالسيد /  11
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 سر املجلس أمين 

 في تسهيل اإلتصال بين أعضاء مجلس اإلدارة و يعمل 
ً
 حيويا

ً
اإلدارة العليا. ويحتفظ بمحاضر إجتماعات أمين سر املجلس بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لترتيب اإلجتماعات، ويلعب دورا

 جامعيا في القانون ولديه خبرة في دور مماثل ألكثر من ثالث سنوات.توثيق قرارات املجلس، ويحمل باإلضافة لاملجلس، 
ً
 مؤهال

 حقوق أصحاب املصالح  

جيون احترام والحفاظ على حقوق اصحاب املصالح األخرى في املجموعة، بما في ذلك املوظفون، الدائنون والعمالء واملوردون والشركاء االستراتيفي  ينتهجها املجلسعامة ياسة املجموعة س تعتمد

على معطيات ومعلومات  تخاذ قراراتهم بناءً شفافية تمكنهم من ابواملستثمرون بما يتماش ى مع نظام حوكمة الشركات وقواعد السلوك املنهي وبما يكفل حصولهم على املعلومات ذات الصلة 

 سليمة. 

وضع واألداء املالي للشركة بشكل منتظم عن تحتفظ املجموعة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع املساهمين واملستثمرين وأصحاب املصالح األخرى حيث تقوم بنشر املعلومات املتعلقة بال

 طريق املوقع االلكتروني للمجموعة. 

 الرقابة الداخليةنظام  

( في املجموعة، وقد إعتمد املجلس مجموعة شاملة من الوثائق بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وهيكل الدرجات Internal Control Frameworkمجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية )

والتشغيلية لتنظيم عمليات املجموعة. وقد كفل املجلس، من خالل تفويضات السلطة املوجودة، أنه ال يوجد  واملرتبات، وتوصيف الوظائف، والسياسات واإلجراءات، وتفويض السلطة املالية

 فرد يتمتع بسلطات مطلقة.

بإطار الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، ألسواق املالية، ومن أجل االرتقاء إلى أعلى معايير الحوكمة، فيما يتعلق ل قطر من أجل االمتثال ملتطلبات قانون حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة

 واسع النطاق لكل من مدى الفعالي
ً
ة التشغيلية والفعالية التصميمية إلطار الرقابة وخاصة تلك الضوابط التي لها تأثير كبير على البيانات املالية، أجرت مجموعة الدوحة للتأمين تقييما

 .الداخلية

مواصلة هذا التمرين على شكل سنوي مستمر، باملجموعة  قومت .سية التي لها تأثير كبير على البيانات املالية والتدابير والضوابط املخففة املرتبطة بهاتم تحديد واختبار وعالج املخاطر الرئي

لضمان الحد من املخاطر التي  و الالزمة ملعالجة نقاط الضعف بإتخاذ اإلجراءاتتقوم اإلدارة العليا وعندما تفشل تدابير الرقابة الرئيسية، سواء من حيث التصميم أو الفعالية التشغيلية، 

 تواجهها املجموعة.
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لألسواق املالية، ورفع النتائج إلى لجنة التدقيق املنبثقة قامت إدارة اإللتزام بإجراء مراجعة داخلية شاملة ملدى إلتزام املجموعة بتطبيق تعليمات وقوانين و قواعد وإرشادات وتعاميم هيئة قطر 

 عن مجلس اإلدارة.

 تقوم املجموعة لرفع مستوى الرقابة الداخلية ولضمان حوكمة فعالة على مستوى الكيان وشركاتها التابعة. 2020اعتمد مجلس إدارة املجموعة سياسات و اجراءات و أنظمة و ضوابط في عام 

 
ً
املجموعة تقييمها الكامل لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل  تستكملإحيث  2021عام لهذه املهمة في ا إنتهت". COSOال" نظامإختبار ضوابطها الداخلية على التقارير املالية وفًقا لـب حاليا

 املالية. أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير

 
ً
 . 2022عن عام لم يقم بإبداء أية مالحظات أو أية تحفظات من أي نوع بشأن نظام الشركة للرقابة الداخلية على التقارير املالية وفاعليتها التشغيلية  –KPMG–بأن مكتب املدقق الخارجي  علما

  الصفقات مع األطراف ذات العالقة 

 ،  2022عن األطراف ذات العالقة" من القوائم املالية املدققة واملوحدة لعام  اإلفصاح" 25الحظة رقم امليرجى الرجوع إلى للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة، 

 وهي كالتالي:

 معامالت األطراف ذات العالقة

والشركات التي تدار بشكل كامل أو بشكل مشترك موعة تمثل األطراف ذات العالقة املساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التابعة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة العليا للمج

 أو الشركات التي لهذه األطراف تأثير عليها. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة. 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان الربح أو الخسارة املوحد هي كما يلي:

 
 2022 2021 

 طالباتامل قساطاأل طالباتامل األقساط 

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

     

 8,182,649 28,194,977 11,482,702 42,984,871 مساهمون رئيسيون 
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 أرصدة األطراف ذات العالقة

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان املركز املالي املوحد كالتالي:

 2022 2021 

 ذمم مدينة 

 مطالبات

 ذمم مدينة وذمم دائنة

 مطالبات

 وذمم دائنة

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

     

 1,010,110 10,973,830 1,257,879 10,250,593 مساهمون رئيسيون 

 

 املدققون الخارجيون  

على توصيات مجلس اإلدارة، على أن  م، بناءً 2022ة املهمة للسنة املالية ذمدقق خارجي للقيام به (KPMG)" كي.بي.إم.جي" 2022مارس  16 العادية التي إنعقدت في موميةعينت الجمعية الع

 وتدقيق الحسابات في نهاية العام. يةنصف سنو و  فصلية يقدموا مراجعة

( من نظام حوكمة 24املادة ) البنود الخاصة املحددة في لتتوافق مع الخارجي تحديث متطلبات التدقيقتم العمل على قد مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن املجموعة ومجلس إدارتها، و 

حسابات خارجي لتقديم أية استشارات  دققوتجدر اإلشارة الى أن املجموعة لم تتعاقد مع أي مكتب م، الحسابات الخارجي دققاملتعلقة بمهام ومسؤوليات م الشركات املدرجة في السوق الرئيسية

على التقارير املالية  ونظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونظام الرقابة الداخلية خدمات ذات عالقة خالل العام املالي عدا إجراء التدقيق الخارجي لحسابات املجموعة أومهنية 

  .2022وتقرير الحوكمة لعام  وفاعليتها التشغيلية 

 على طلب مصرف قطر املركزي ، بالتعاقد مع مكتب مدقق الحسابات الخارجي 
َ
إلجراء عملية التفتيش املشترك مع فريق العمل  (PwC) .السادة / بي. دبليو. س ي –وقد قامت املجموعة ، بناءا

 . 2021عام ال عنمن إدارة الرقابة واإلشراف على قطاع التأمين في مصرف قطر املركزي ملراجعة عمليات الشركة 
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 سياسة توزيع األرباح  

سياسة واضحة لتوزيع تلك األرباح بما يحقق  بتبنياملجموعة  قامت، و للمساهمين موميةفي ضوء توصية من مجلس اإلدارة ويخضع ملوافقة من قبل الجمعية الع تقرر إن دفع أرباح األسهم ي

( من نظام حوكمة الشركات املدرجة في 36السياسة في اجتماع الجمعية العامة، واإلشارة إليها في تقرير املجلس وفقا للمادة )واملساهمين، ويجب اطالع املساهمين على هذه املجموعة مصالح 

 السوق الرئيسية.

 االمتثال 

 :املعمول بها لدى واإلجراءاتانين والقواعد والتعليمات  واللوائح لتزام بالقو على دوام اإل تأكيد معقول  إدارة املجموعةمجلس  قدمي

من نظام حوكمة  25ملخالفتها تطبيق نص املادة ، من قبل هيئة قطر لألسواق املالية  2021بشأن تقرير الحوكمة للعام تم توقيع مخالفة على املجموعة )إنذار(  هيئة قطر لألسواق املالية: (أ

بتوفيق أوضاعها وعمل سياسة  2022ة ، بسبب عدم وجود سياسة للشركة فيما يخص التعامل مع الشائعات. وقد قامت املجموعة خالل العام والكيانات القانوني الشركات املدرجة

 خاصة للتعامل مع الشائعات ، تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة املجموعة. 

 .2022خالل العام  بورصة قطرمن  اتمخالف ةم تقع على املجموعة أيل :بورصة قطر (ب

 .2022 العام خالل مصرف قطر املركزي  من مخالفات أية املجموعة على تقع لم مصرف قطر املركزي: (ت

 النزاعات  

 فيها بما فيه التحكيم والدعاوى القضائية أونزاع  أيعن  اإلفصاحبخصوص 
ً
فإن النزاعات القضائية القائمة مع الغير تتمثل في القضايا املرفوعة من املجموعة ، خصومة تكون املجموعة طرفا

 كما يلي:  القضائية املسجلة لدى الدائرة القانونية باملجموعة ى بلغ عدد الدعاو ، 2022خالل العام ضدها.  أو

 العدد: الوصف:

 144 بصفة الشركة هي املدعية –عدد الدعاوي املرفوعة من املجموعة 

 48 عليها ىبصفة الشركة هي املدع –عدد الدعاوي املرفوعة على املجموعة 

 10 عدد الدعاوي املرورية

 202 ى إجمالي عدد الدعاو 
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 تطبيق عمليات الحوكمة  

 قامت املجموعة التزاما بتطوير عمليات الحوكمة باإلجراءات التالية:

ق .1
ّ
 .أعضاء املجلس على أساس سنوي  ألداء  عملية إجراء تقييم موث

 .اإلدارةعملية تدريب واحدة ألعضاء مجلس  .2

 .عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لحوكمة الشركات .3

 التعيين املقررة بموجب نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية ومصرف قطر املركزي. دورةالحسابات مع االلتزام بمدد  دققالتحقق من استقالل م .4

 

 املخاطر إدارة 

املخاطر من خالل تحديد وقياس ومراقبة ومتابعة  تعتبر ادارة املخاطر في املجموعه جزء أساس ي في اإلدارة اإلستراتيجية والتي تعتبر تنظيم متكامل يهدف إلى تبني منهجيات فعالة الدارة

 .صميم ضوابط مناسبه للتخفيف منها مع اختيار أنسب هذه الضوابط لتحقيق الهدف املطلوباملخاطر الناجمة عن جميع األنشطة املنجزة من مختلف وحدات العمل لدى املجموعة و ت

والضوابط الداخلية الخاصة باملجموعة والشركات  اعتمد مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين إطار إدارة املخاطر املؤسسية املتكاملة التي تحكم سياسات إدارة املخاطر واإلجراءات والنظم

 ة لها وفروعها واألقسام التشغيلية.التابع

 لتشريعات الصادرة عن مصرف قطر املركزي .تزاول إدارة املخاطر مهامها و أنشطتها على ضوء املتطلبات النظامية الخاصة بإدارة املخاطر وغيرها من القوانين واالنظمه الرقابية وا

  تشمل مهام ومسؤوليات ادارة املخاطر في املجموعه على سبيل املثال ال الحصر مايلي باالضافة الى اي متطلبات نظاميه او رقابيه اخرى :  ▪

 .تطبيق استراتيجية ادارة املخاطر املعتمده من قبل مجلس االدارة .1

 .السيطرة والحد من هذه املخاطر مع تفعيل املراقبة الدائمه لهاتطوير سياسات واجراءات فعالة الدارة املخاطر بهدف تحديد، تقييم، قياس،  .2

 .مراجعة مدى تقبل املجموعه للمخاطر ومدى تعرضها لها وذلك بصورة دورية .3

 .مراقبة ملف املخاطر على مستوى املجموعه .4

 .والسيطرة عليها منها تحديد املخاطر الناشئة واقتراح الطرق املناسبة للحد .5

 .استمرارية العمل وضع خطة طوارئ لضمان .6
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 .التنسيق مع االدارة التنفيذية العليا لضمان كفاءة وفعالية انظمة ادارة املخاطر في املجموعة .7

 يتضمن اطار املخاطر في مجموعة الدوحة للتأمين تحديد وتقييم وإدارة املخاطر التي تواجهها املجموعة على النحو التالي: ▪

 مين : أمخاطر الت .1

ن تقلبات نتائج هذه املحافظ ، حيث تتبع تهدف استراتيجية التامين  لدى املجموعة  الى تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من املخاطر املماثلة، ويترتب على ذلك الحد م  

زيع هذه املخاطر من حيث نوع املخاطر وحجمها و وتنويع عقود التأمين املجموعه استراتيجية اكتتاب دقيقه يتم وضعها لضمان الحد من تركز مخاطر املجموعة و العمل على تو 

اإلدارة الفعالة واملتابعة املباشرة واإلنتشار الجغرافي عبر قطاعات أنشطة األعمال والقطاعات الجغرافية واملمارسة الحكيمة إلدارة املطالبات , كما تفرض املجموعة سياسة 

 على املجموعة. للمطالبات بهدف الحد من تعرض املج
ً
 موعة للتطورات املستقبلية غير املتوقعة والتي قد تؤثر سلبا

 

رة( من اجل التحكم والتخفيف من مخاطر تقوم املجموعه بإستخدام إتفاقيات إعادة التأمين ) اعادة التامين االتفاقي، اعادة التامين االختياري، وعقود إعادة تأمين فائض الخسا

 أكبر في األعمال وتمكن املجموعة من السيطرة على الخسائر املحتملة الناتجة من املخاطر الكبيرةالتامين بحيث تقوم 
ً
 إضافية ترتيبات إعادة التأمين بتوفير تنوعا

ً
 وتوفر فرصا

 .للنمو

 

 مخاطر االئتمان  : .2

بل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وتتمثل املخاطر االئتمانية التي تتمثل مخاطر اإلئتمان في تعرض املجموعة لخسائر مالية في حال اخفاق العميل أو الطرف املقا

ومحفظة االوراق املالية ذات الدخل  تتعرض لها املجموعة باالساس الى مستحقات التأمين وإعادة التأمين والنقد وما في حكمه في الحسابات البنكية وأصول عقود إعادة التأمين

 لبيع .الثابت الجاهزة ل

 

خرى وإدارج هذه املعلومات في ضوابط تقوم سياسة املجموعة بالتعامل مع أطراف تتمتع باألهلية اإلئتمانية  و بالرصد املستمر لحاالت التقصير من جانب العمالء واألطراف األ   

 حمل املجموعة لهذه املخاطر. مخاطر اإلئتمان لديها ومراقبة هذه الضوابط بشكل مستمر بهدف إدارة مخاطرها في حدود قابلية ت

 

 مخاطر االستثمار :  .3

وات الدين ) سندات/ صكوك( بصورة تقوم املجموعة  بالحد من مخاطر االستثمار من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعه والعمل على مراقبة تطورات االسواق املحلية والعاملية واد

 .ية التي تؤثر على حركة السوق واالسهم ، بما في ذلك تحليل االداء التشغيلي واملالي  لدى الشركات املستثمر فيها واملمتلكاتمستمرة  باالضافة الى ذلك تقوم بمراقبة العوامل الرئيس
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 من  ات االستثماركما قامت املجموعة بصياغة سياسات االستثمار ووضع هيكل التفويض و تخصيص حدود املوافقة/ التفويض للجنة االستثمار كما تتطلب بعض قرار 
ً
اعتمادا

 جانب لجنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة/ومجلس االدارة ، بناًء على هيكل حدود التفويض باملجموعة.

 

 مخاطر التشغيل : .4

ن أن تنشأ املخاطر التشغيلية من يمك تتمثل املخاطر التشغيلية في الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية واملوظفين واألنظمة أو من األحداث الخارجية.

 مية، واإلضرار بالسمعة. جميع العمليات واألنشطة التجارية التي تقوم بها املجموعة ويمكن أن تعرض املجموعة لخسائر كبيرة محتملة، ودعاوى قضائية، وتبعات تنظي
 

املالية واالضرار بسمعة املحموعة من خالل تطبيق سياسات وإجراءات داخلية واضحة للحد إن هدف املجموعة هو إدارة املخاطر التشغيلية لتحقيق التوازن بين تجنب الخسائر 

بها إدارة التدقيق الداخلي لدى املجموعة من احتمال وقوع أي خسائر تشغيلية حيثما كان مناسبا و يتم دعم االلتزام بالسياسات واالجراءات من خالل املراجعة الدورية التي تتعهد 

 شة نتائج اعمال املراجعه  مع االدارت ذات الصلة، مع تقديم تقرير بذلك الى لجنة التدقيق والى االدارة العليا للمجموعة.كما يتم مناق

يساعد على ضمان ا مم األساسية واملهام األدوار توضيح خالل من والتحكم التشغيلية املخاطر إدارة حول  فعالة طريقة لتوفير ‟نموذج خطوط الدفاع الثالثة”تتبع املجموعة 

 النجاح في إدارة املخاطر التشغيلية.

 

 فيما يلي ملخص لخطوط الدفاع الثالثة: .5

 والتقييمات الصحيحة للحد منها. خط الدفاع األول )االقسام و االدارت التشغيلية ( وهو مسؤول عن تحديدها وتسجيلها واإلبالغ عنها وإدارتها، والتأكد من تطبيق الضوابط .أ

خاطر، كما يراقب اني ) ادارة املخاطر واالمتثال ( بحيث يحدد السياسة والتوجيهات إلدارة مجاالت مخاطر محددة، ويقدم املشورة والتوجيه فيما يتعلق باملخط الدفاع الث .ب

 خط الدفاع األول بشأن اإلدارة الفعالة للمخاطر.

مستقلة وموضوعية عن كفاية التصميم والفعالية التشغيلية إلطار إدارة املخاطر وحوكمة  خط الدفاع الثالث هو قسم التدقيق الداخلي للمجموعة، والذي يقدم تأكيدات .ج

 .الرقابة لدى املجموعة

 إدارة رأس املال : ▪

املحافظة على رأس املال الكافي ات الى قامت املجموعة بوضع أهداف وسياسات إلدارة رأس املال بهدف إدارة املخاطر التي تؤثر على مركز املجموعة املالي, بحيث تهدف هذه السياس

قص ى للمتطلبات الرقابية، حيث تعمل لتغطية املتطلبات القانونية وبما يتضمن أية مبالغ إضافية تفرضها الجهات الرقابية وكذلك اإلحتفاظ براس املال بحيث  يزيد عن الحد األ



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 2022تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 39        

توقعة والعمل على تحديد رأس املـال املطلـوب لتخفيـف مخاطـر االعسار بنـاء علـى عـدد مـن اختبـارات املجموعة على اإلحتفاظ برأس مال إقتصادي مرتفع من أجل املخاطر غير امل

 الجهـد ً املالـي وغيـر املالي للوضع الرأسـمالي للشـركة.
 

 سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح 

 عن املمارسات يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة، وقد طورت 
ً
املجموعة السياسة التي تحكم الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح املحتمل، فضال

 واإلفصاحات ذات الصلة. وتم اإلفصاح عن هذه السياسة بعد إعتمادها.

واإلدارة العليا، ومساهمتهم، وتداول  ضاء مجلس اإلدارةا السنوي الحالي فيما يخص مصالح أعفي ضوء متطلبات اإلفصاح املحددة في قانون حوكمة الشركات، تبادر املجموعة بتعزيز إفصاحه

 .أسهم املجموعة، والصفقات الجوهرية مع املجموعة، والتوظيف ومساهمة األقارب، واملؤهالت والخبرات وغيرها من املصالح

 

 تداول املطلعين الداخليين 

عن  اإلفصاح2022 م خالل العام املجموعة. وقد تم اعتماد نموذج خاص لالفصاح عن هذا التداول كما ت أسهمب املطلعين الداخليين تداول سة سيا 2019خالل العام املجموعة  تتمداع

 تداوالت اعضاء مجلس االدارة واملطلعين بموجب نماذج االفصاح املعتمدة لهذا الغرض.

    :في مجموعة الدوحة للتأمين التنفيذيةدارة التي يمتلكها اال سهم عدد اال ويبن الجدول التالي 

 

 # االسم املسمى الوظيفي عدد األسهم

 1 بسام حسين رئيس مجموعة الدوحة للتأمين  سهم 36,790

ـــذي سهم 10,000 ـــ ـــــس التنفيــ  2 جاسم علي عبدالرحمن املفتاح الرئيـ

 3 سامر قواس نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية/ السيارات سهم 100

 4 اسامة ريان الرئيس التنفيـذي لإلستثمار  سهم 10,000

 5 غيث جردانة الرئيس التنفيذي للمالية  سهم 2,650

 6 محمد يحيى مقداد مديـــــر إدارة التدقيـق الداخلي  سهم 1,000

 7 رامي الحاج حسن مسؤول اإلبالغ  / إدارة االلتـزام –أول  مدير سهم 350

 8 علي محمد عبدالرحمن املحمود مدير عام الدوحة للتكافل سهم 0
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 التدقيق الداخلي 

مجلس اإلدارة، بموجب الخطة السنوية للتدقيق الداخلي املعتمدة من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي مجاالت مختلفة من / تقوم ادارة التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق

دقيق الداخلي للمجموعة اتها. الغرض من إدارة التالعمليات، تمتلك حق الوصول في جميع األوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجالت واألنظمة واملمتلكات واألفراد من أجل الوفاء بمسؤولي

. يدعم إدارة التدقيق الداخلي في إنجاز هو خدمة لجنة التدقيق كوظيفة مستقلة تم تأسيسها في مجموعة الدوحة للتأمين لتقديم تدقيق مستقل وموضوعي وخدمات استشارية إلضافة قيمة

رقابة والضوابط. سيكون لدى إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة الحق في تدقيق أي من كيانات مجموعة أهدافه من خالل منهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين إدارة املخاطر وعمليات ال

 تدقيق املعتمدة. الدوحة للتأمين حسبما هو معتمد من جانب لجنة التدقيق. سيتضمن هذا الحق تقديم إشعارات قصيرة األجل بعمليات التدقيق حول جدول خطة ال

إضافة قيمة من اخلي للمجموعة هي دعم رؤية املجموعة "لتعزيز وحماية القيمة املؤسسية من خالل تقديم تدقيق ومشورة ورؤية مستندة للمخاطر وموضوعية" برسالة إدارة التدقيق الد

 ته الزميلة.ة على األعمال وإدارة مخاطر بالدوحة للتأمين وهيئاته التابعة ومشروعاته املشتركة وشركايخالل ضوابط إدارة محسنة وبيئة رقاب

 داخلي في الدوحة للتأمين كما يلي:يعهد إلى إدارة التدقيق الداخلي بالدوحة للتأمين التأكد من صياغة خطة التدقيق واعتمادها وتنفيذها. املسؤوليات الرئيسية للتدقيق ال

 املجموعة. التي قد تتعرض لهاإجراء عملية تقييم املخاطر لتحديد وتقييم املخاطر الكبيرة  ▪

 تحديد عالم التدقيق والذي يحدد الكيانات والعمليات واملعامالت والتي تقع ضمن إطار التدقيق الداخلي. ▪

/ مجلس  ة وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيقوضع خطة تدقيق سنوي مرنة باستخدام املنهج املستند إلى املخاطر املناسب ويتضمن أي مخاوف تدقيق أو رقابة يتم تحديدها من جانب اإلدار  ▪

 اإلدارة ملراجعتها واعتمادها بجانب التحديثات الدورية.

استجابة للنظرات املتغيرة ونتائج املخاطر وذلك بهدف  عرض نتائج تقييم املخاطر على لجنة التدقيق / مجلس اإلدارة مع التعديالت الضرورية املقترحة على خطة التدقيق التي تتغير باستمرار في ▪

 الت عليها واعتمادها.مراجعتها وتقديم مدخ

 إجراء برنامج تدقيق داخلي شامل باملجموعة. ▪

 مناسب.تنفيذ خطة التدقيق السنوي املعتمدة متضمنة أي مهام خاصة أو مشاريع مطلوبة من قبل اإلدارة ولجنة التدقيق / مجلس اإلدارة، حسبما هو  ▪

 في التصميم والتنفيذ واالحتفاظ بالضوابط الداخلية.التقييم املنتظم لكفاية وفعالية الضوابط وتحديد مجاالت التحسين  ▪

 إصدار تقارير سنوية للجنة التدقيق / مجلس اإلدارة تلخص نتائج أنشطة التدقيق. ▪

 إطالع مجلس اإلدارة حول االتجاهات الناشئة والتغيرات في التشريعات / اللوائح التي تؤثر على الدوحة للتأمين وهيئاته. ▪

 داخلي منهي يملك املعرفة واملهارات والخبرة والشهادات املهنية الكافية للوفاء بمتطلبات هذا الدليل. االحتفاظ بفريق تدقيق  ▪

 مواكبة أحدث متطلبات االمتثال والتغييرات في التشريعات / اللوائح التي تؤثر على املجموعة والشركات التابعة لها واالستثمارات. ▪
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 اإلبالغ عن املخالفات  

من اإلبالغ عن السلوك الذي يعتبر مشبوه، بصورة غير كافة أصحاب العالقة حوكمة لتمكين ال ( من نظام38املادة )متطلبات استنادا الى  االبالغ عن املخالفاتسياسة املجموعة  اعتمدت

غين عن 
ّ
بل
ُ
 .الشبهاتهذه مشروعة وغير أخالقية أو ضارة للشركة، ومنها سيتم ضمان سرية املعلومات التي وردت، وحماية امل

 العالقة مع املستثمرين واملساهمين 

 وفق
ً
 و ضمان حقوق املساهمين في الوصول إلى املعلومات: دعم إلتزام اإلدارة في إرساء تواصل شفاف ووثيق مع املساهمينب( من نظام حوكمة الشركات 31للمادة ) ا

املساهم من ممارسة الحقوق الكاملة دون اإلخالل بحقوق املساهمين اآلخرين أو اإلضرار بمصالح  إجراءات للوصول إلى املعلومات التي تمكن للمجموعةيتضمن النظام األساس ي  ▪

 .جموعةامل

جديدة تزويد املساهمين بجميع املعلومات التي يرونها مهمة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل ، باستخدام التقنيات الببفحص املعلومات وتحديثها بانتظام ، و  املجموعةتلتزم  ▪

 والحديثة.

o البيانات التي تهم  قامت الشركة بالتعاقد مع شركة محلية لتطوير صفحة عالقات املستثمرين على موقعها اإللكتروني لتصبح الصفحة أكثر فعالية وأن يتم تحديث

 وبدون أي تأخير.
ً
 املستثمرين على الصفحة تلقائيا

o داء املالي والتشغيلي للمجموعة. يتم عقد املؤتمر الهاتفي بشكل ربع الفرصة ملناقشة اال  هميتيح ل 2022 خالل العام للمستثمرين ةهاتفي اتمؤتمر  4عدد  عقدت املجموعة

ملجموعة لية للربع. يتم تقديم عرض للمشاركين في املؤتمر الهاتفي من قبل الرئيس التنفيذي للمالية والرئيس التنفيذي لالستثمار في ااسنوي بعد اإلعالن عن النتائج امل

 ومن ثم يتم اإلجابة عن أي استفسارات من املشاركين.

 التصنيف 

م عن إعادة تثبيت التصنيف االئتماني 2022عند مراجعتها السنوية للتصنيف االئتماني للمجموعة خالل العام  (Standard & Poors) التصنيف االئتماني العاملية ستاندرد آند بورز ةوكال أعلنت

 بقاء النظرة املستقبلية مستقرة.مع " -A"للمجموعة عند درجة 

 



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 2022تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 42        

 الشركات التابعة )داخل وخارج قطر( 

 األم للشركات التالية: شركةهي ال مجموعة الدوحة للتأمين

  . شركة الدوحة للتكافل ▪

  .حلول تكنلوجيا املعلوماتلشركة برزان  ▪

 .ري  مينا ▪

  .ري اليف مينا ▪

 .تامينا لحلول التكنولوجيا ▪

.  –مينا ري سبشلتي  ▪
ً
 غير نشطة حاليا
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     الصفحة 43        

  سير الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارةال 

 

  رئيـس مجلس اإلدارة الشيخ / نـواف ناصـر بن خالـد آل ثانـي  -1

 .حائـز على شهادة إدارة أعمال من اململكة املتحدة -

 .اإلماراتية أرابتكعضو مجلس إدارة سابق بشركة  -

 التجارية.مشهور يملك العديد من الشركات والوكاالت  أعمالرجل  -

 القابضة.رئيس مجلس إدارة شركة ناصر بن خالد وأوالده  -

  العاملية.عضو مجلس إدارة في شركة السالم  -

 نـائــــــــــب الرئيـــــــــــس بن جاسـم بن محمـد آل ثاني حمد/  الشيخ-2

 .والية ميشيغانحائز على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة  -

 الهندسيـة.الشركة العربية لإلنشاءات  رئيس مجلس إدارةمالك و  -

 عضو مجلس إدارة بشركة الكهرباء واملاء القطرية. -

  غرفة تجارة وصناعة في قطر  إدارةرئيس مجلس  -
 
 .سابقا

 .والخاصةعضو مجلس إداراة في العديد من الشركات العامة  -

 العضــــــــو املنتـــــــــدب علـي بن علـي املسلمـاني عـادل / السيد-3

 .ساكرامنتووكهرباء من جامعة والية كاليفورنيا، إلكترونيات حائز على شهادة بكالوريوس في هندسة  -

 علي.مجموعة علي بن  إدارةرجل أعمال مشهور ورئيس مجلس  -
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     الصفحة 44        

 نادي قطر. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 عضو مجلس إدارة بشركة املالحة القطرية وشركة الكهرباء واملاء القطرية. -

 جريدة الوطن وقطر تريبيون. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة الدانة للتجارة واملقاوالت. إدارةنائب رئيس مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة الركن / دحالن جمعـان بشير الحمد اللـواء-4

 .األمريكيةفي العلوم العسكرية من الواليات املتحدة  ماجستير  اإلدارةحاصل على بكالوريوس في املالية وماجستير في  -

 العسكري.رئيـــــس االتحاد الرياض ي  -

 القوى.عضو باالتحـاد الدولي أللعاب  -

 عضو في مجلس الشورى. -

 اتحادات رياضية مختلفة. إداراترئيس وعضو في مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة / جبـر بن حمـد بـن جاســم آل ثاني الشيخ-5

 .إندياناخريــج جامعـــة  -

 القطري.ومالك للعديد من الشركات التي تغطي قطاعات مختلفة في نواحي االقتصاد  أعمالرجل  -

 عضو مجلس إدارة في بنك قطر الدولي. -

 عضو مجلس إدارة سابق بشركة املالحة القطريـــة. -
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     الصفحة 45        

  عضو مجلـس إدارة جاسم محمد خالد حمد آل ثاني /الشيخ-6

 .اململكة املتحدة – لندنفي من جامعة بيركبيك  في السياسةحائز على بكالوريوس  -

ا يقوم  -  .درجةاملاجستير في السياسة العامةمن أجل الحصول على  جامعة حمد بن خليفةبالدراسة في حالي 

 .التجاريةشركة جاسم في  نائب املدير  -

ركة في اتخاذ القرارات الرئيسية تمثيل الشركات العاملية في دولة قطر واالستثمار في مختلف قطاعات االقتصاد القطري مثل العقارات وسوق األوراق املالية القطري. املشا  -

 .وإجراء التحاليل املتعلقة باستثمارات الشركة
 

 .تلفزيون قطر  - التإدارة االتصا - املؤسسة القطرية لإلعالم -

 .بالشؤون الجارية في قطر وثات املتعلقةبحو ال تتصاال في االاكتساب مهارات  -

 .(2013-2010السالم العاملية ) شركة في عضو مجلس إدارة -
 

  عضو مجلـس إدارة فكتــور نظيــم رضــا آغــا /السيد-7

افة وشريك في شركات  أعمالرجل  -  .أخرى مشهور ويملك شركة السد للسفريات وشركة السد للصر

 القطري.عضو مجلس إدارة بالبنك األهلي  -

 ال سيجال. فندق إدارةرئيس مجلس  -

 ة. والتخطيط االستراتيجي وتأسيس وتنمية املشاريع التجارية واكتشاف وتقييم الفرص االستثماري األعمالوتطوير  إدارةخبرة في  -

 عضو مجلـس إدارة عبــد السـالم أبـو عيسـى حسـام /السيد  – 8

 حائز على بكالوريوس تسويق من الواليات املتحدة األمريكية. -

 مشهــور. أعمالرجل  -

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة السالم العاملية. -
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     الصفحة 46        

 واالقتصاد بجامعة قطر. اإلدارةعضو املجلس االستشاري لكلية  -

 .جامعة شيكاغو-املجلس الدولس ملكتب عميد مدرسة هاريس للسياسة العامة عضو  -

 تركيا. ICPعضو لجنة استشارية ملؤتمر البوسفور  -

 عضو مجلس إدارة بشركة السالم بنيان للتطويـــــر. -

 عضو في مؤسسة اميدست لبنان. -

 عضو املجلس الدولي االستشاري في باك معهد سان فرانسيسكو. -

 لبنان. –في بنك لي  اإلدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة السالم بنيان سابقا. إدارةعضو مجلس  -

 القطريين )السوريين واملصريين( سابقا. األعمالعضو في رابطة رجال  -

 ابقا.جمعية البالغ الثقافية س إدارةومجلس  اإلسالميةمجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة  أعضاءعضو غرفة التجارة لدول  -

 

 عضو مجلـس إدارة / سعـود عمــر حمــد املانـع السيد- 9

 أعمال من الجامعة األمريكية في القاهرة. إدارةحائز على بكالوريوس  -

 مشهور ويمثل شركات عاملية في قطــــــر. أعمالرجل  -

 مالك وشريك في مجموعـة املانـــع. -

 املالية ومطاحن الدقيق القطرية وجمعية الهالل األحمر القطري. لألوراقشركة قطر  إدارةعضو مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة / أحمد يوسف حسين كمال السيد-10

 هو معنى بأعمال العائلة التجارية خاصة في مجال العقارات في دول الخليج وأوروبا. -
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     الصفحة 47        

  بنك قطر الوطني إدارةعضو مجلس  -
 
 .سابقا

 للصناعات التحويلية. عضو مجلس إدارة الشركة القطرية -

 

  عضو مجلـس إدارة / حسـن جاسـم درويـــش فخـرو  السيد-11

 حائز على بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة. -

 فخـــــرو.شريك ومالك ورئيس مجلس املديرين في مجموعة شركات قاسم درويش  -

.عضو منتدب مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي  -
 
 سابقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


