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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم
يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر ،2019
وذلك استنــادا ً لمتطلبات قرار مجلس هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016بإصدار نظام الحوكمة الذي سيتوجب على الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسية أن تفصح عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام النظام .كما يطيب لي أن أبين أن مجموعة الدوحة للتأمين تحرص في حالة عدم االلتزام
بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام النظام على تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيقها ومبررات عدم التطبيق وأسبابها ،وذلك إلتزاما ً بمبدأ الشفافية الذي يحث
عليه النظام وتسعى المجموعة على التحلي به دائماً.
كما يسـر مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين تقديم تقرير حوكمة الشركة للعام  2019إلى هيئة قطر لألسواق المالية باعتباره جز ًء ال يتجزأ من التقرير السنوي
متضمنا ً المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئـه وأحكامه واإلجراءات والسياسات الجديدة التي اتبعتها المجموعة بهذا الخصوص خالل العام  ،2019والتي نأمل أن
تكون المجموعة قد أضافت بموجبها رصيدا ً جديدا ً من االلتزام بتطبيق نظام الحوكمة نحو األفضل.
وهللا الموفق .

نواف ناصر بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن المجموعة
تأسست مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ع.ق) بموجب المرسوم األميري رقم ( )30الصادر بتاريخ  2أكتوبر  1999لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين استجابة
لمتطلبات قطاع التأمين في حينه بالنظر الى النمو االقتصادي المتسارع ،برأس مال وقدرة  127,240,000لاير قطري موزعه على عدد  12,724,000سهم بقيمة
اسمية للسهم الواحد  10رياالت مدفوعة بالكامل .وقد تم خالل السنوات السابقة زيادة رأس مالها المدفوع بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية ليستقر في
الوقت الحالي  500,000,000لاير قطري موزعة على عدد  500,000,000سهم بقيمة اسمية واحد لاير قطري للسهم الواحد مدفوع بالكامل .وهي المالكة حاليا
بالكامل لشركة الدوحة للتكافل  -شركة ذات مسؤولية محدودة .كما قامت المجموعة خالل السنوات السابقة بفتح فروع ومكاتب تمثيل في المحيط االقليمي والدولي.
تم إعادة هيكلة المجموعة خالل العام 2017م وذلك وفقا للجدول المبين أدناه:

إسم الكيان اإلعتباري

النوع

غايات العمل

البلد

المدينة العنوان

4

مجموعة الدوحة للتأمين – شارع سلوى

فرع

5

مجموعة الدوحة للتأمين – فرع الخور
مجموعة الدوحة للتأمين – فرع
فيستيفــال

نافذة

تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين سيارات

قطر

نافذة

تأمين سيارات

قطر

الدوحة

7

شركة الدوحة للتكافل -الفرع الرئيسي

8

MenaRe Underwriters Limited

اإلمارات
العربية المتحدة

دبي

9

MenaRe Life

لبنان

بيروت

10

MenaRe Specialty LTD

المملكة المتحدة

لندن

11

Schwenke Zentrum Sàrl

شركة تابعة
مملوكة بالكامل
شركة تابعة
مملوكة بالكامل
شركة تابعة
مملوكة بالكامل
شركة تابعة
مملوكة بالكامل
شركة تابعة
مملوكة بالكامل

تأمين إسالمي /
تكافلي
تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين عام وإعادة
تأمين
تأمين عام وإعادة
تأمين
تملك إستثمارات
عقارية

قطر

الدوحة

لوكسمبورغ

لوكسمب
ورغ

1
2
3

6

مجموعة الدوحة للتأمين  -المقر الرئيسي
مجموعة الدوحة للتأمين  -فرع سوق
واقف
مجموعة الدوحة للتأمين -المنطقة
الصناعية

فرع
فرع
فرع

قطر

الدوحة

قطر

الدوحة

قطر

الدوحة

قطر

الدوحة
الخور

 207الطريق الدائري الثالث ،الدوحة ،قطر
ص.ب7171 .
مقابل فندق بوتيك ،شارع الجسرة ،الدوحة ،قطر
ص.ب7171 .
عمارة المالحة ،المنطقة ب ،شارع الصناعية
الشرقية  /الريان ،الدوحة ،قطر ص.ب7171 .
بناية عبد العزيز خالد العطية ،مكتب رقم ،S5
الدوحة ،قطر ص.ب7171 .
مركز مرور الخــور ،الدوحة ،قطر ص.ب7171 .
الدوحة فيستيفال سيتي ،شركة بوابة الشمال
العقارية ،شارع  ،615رقم العقار 80
 248الطريق الدائري الثالث ،الدوحة ،قطر
ص.ب7171 .
الطابق  ،Building 8 Gate Village ،2مركز
دبي المالي العالمي ،دبي507056 ،
شارع داود ع ّمون ،سن الفيل ،الطابق الثامن،
مكتب  8ي ،بيروت ،لبنان
Street, C/O Callidus, 54 Fenchurch
London, England, EC3M 3JY
L-1882 Rue Guillaume J. Kroll 5
)Luxembourg (Lëtzebuerg
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12

شركة برزان لحلول التكنولوجيا

شركة تابعة
مملوكة بالكامل

تكنولوجيا المعلومات
 /برمجيات

المملكة األردنية
الهاشمية

عمان

منطقة أم أذينه  /عمان ،األردن

تقرير اإلمتثال مع تشريعات هيئة قطر لألسواق المالية ("الهيئة") ذات الصلة بما فيها أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسي ("النظام")
تنطوي حوكمة المجموعة على نظام داخلي يشمل السياسات ،واألفراد والعمليات بهدف تحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح األخرى ،من خالل التوجيه
الفعّال ومراقبة األنشطة اإلدارية باستخدام فطنة إدارة األعمال المرتكزة على الموضوعية والنزاهة .نحن في مجموعة الدوحة للتأمين ،نؤمن أن حوكمة الشركات
هي أسلوب لممارسة أعمالنا وليست مجرد إلتزام قانوني ،كما أننا نرى في حوكمة الشركات مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح.
ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل ،فإن المجموعة تلتزم بتطوير ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة واالستقاللية والشفافية .إن اإلطار التوجيهي
إلنشاء بنية حوكمة المجموعة هو نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الذي تم نشره من هيئة قطر لألسواق المالية (" Qatar
 )"Financial Market Authority Corporate Governance Codeبتاريخ  15مايو  ،2017في حين أن المرجعية العامة تتكون من القوانين واألنظمة
المعمول بها في دولة قطر والتي تشمل متطلبات بورصة قطر ومصرف قطر المركزي.
ّ
صمم ونُفّذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة في المجموعة للفترة المشمولة في التقرير
إن تقرير الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة ،وقد ُ
من  1يناير  2019إلى  31ديسمبر .2019
بناء على مراجعة اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة المجموعة ،وبإستثناء األمور المذكورة في الملحق (ْأ) لهذا التقرير والتي تقوم المجموعة حاليا ً بإستكمال العمل
عليها ،فإن مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ع.ق) قد إلتزمت بمتطلبات النظام كما في  31ديسمبر .2019

اإلجراءات التي إتبعتها المجموعة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر لألسواق المالية
حثت المادة رقم  2من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم  5للعام  2016لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كافة
المخاطبين بأحكام النظام على توفيق أوضاعهم مع أحكام ومتطلبات النظام خالل اإلطار الزمني الموضوع لذلك.
وقد عملت المجموعة بتوجيه من مجلس إدارتها على وضع تصور متكامل لمتطلبات نظام الحوكمة والخطوات الالزمة للتقيد بها .كما تم إشراك كافة المعنيين في
المجموعة باإلضافة ألصحاب العالقة في هذه الجهود إنطالقا ً من مبدأ الشفافية والعمل المشترك الذي تنتهجه المجموعة في ممارستها للحوكمة.
باإلضافة الى ما تم إنجازه من جهود ،ستقوم المجموعة بتوفيق األوضاع بتحديث كافة ما يلزم من مواثيق العمل وسياسات وممارسات الحوكمة للمجموعة.

 6الصفحة

مجموعة الدوحة للتأمين
تقرير الحوكمة 2019

المساهمون
تحترم مجموعة الدوحة للتأمين حقوق مساهميها وتقدّرها ،إذ أن الحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام األساسي للشركة تشمل على وجه التحديد أمور منها:
 .1الوصول إلى سجالت الملكية،
 .2حضور الجمعية العامة السنوية العادية والغير العادية،
 .3ممارسة حقوق التصويت،
 .4تفويض حقوق التصويت إلى الوكالء،
 .5توزيع األرباح وفقا ً للجمعية العامة العادية،
 .6طلب عقد إجتماع الجمعية العامة،
 .7وضع ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية،
 .8حق الحصول على الردود على األسئلة المطروحة،
 .9طريقة التصويت إلنتخاب المجلس،
 .10المشاركة في القرارات الرئيسية من خالل الجمعية العامة العادية ،وما إلى ذلك.
وقد عقدت الجمعية العامة العادية إجتماعها السنوي بتاريخ  25مارس  ،2019تم خاللها إعتماد القرارات التالية:
أوال :نتائج اجتماع الجمعية العامـة العاديـة:
انعقدت الجمعية العامــة العادية للمجموعة وقد تمت الموافقـة /المصادقة على جدول أعمالها علـــــى النحو التالي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  2018/12/31وخطـة عمل المجموعة لعام  2019والمصادقة
عليهمـا .
المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في . 2018/12/31
المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في . 2018/12/31
الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  %8من القيمة االسميـة للسهم الواحد بواقع  0.80لاير قطري (ثمانون درهم لكل
سهـم).
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في  2018/12/31وتحديد مكافآتهم.
اعتماد تقرير حوكمة المجموعة للعام . 2018
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 .7تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب ديلويت آنـد تــوش للسنة المالية .2019
ثانيــا :اجتماع الجمعية العامــة غيــــر العاديـة:
انعقدت الجمعية العامـــة غير العادية للمجموعة وقد تمت الموافقة /المصادقة على جدول أعمالها كما يلي:
 -1الموافقة على تعديل المادة رقم ( )7من النظام األساسي للمجموعة فيما يخص السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة من اسهم المجموعة ،تفعيالً للقانون
رقم ( )9لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )13لسنة  2000بتنظيم راس المال غير القطري في النشاط اإلقتصادي لتقرأ بعد التعديل كما يلي :
" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة ال تزيد على ( )%49من اسهم المجموعة المطروحة للتداول في بورصة قطر ".
 -2الموافقة على تعديل المادة ( )2من النظام األساااسااي للمجموعة فيما يتعلق بأغراض المجموعة بإضااافة نشاااط تأمين" تمديد الضاامان " ضااد أعطال الساايارات
واألجهزة الكهربائية والمعدات تحت اسم " ضمانات الدوحة".
 -3الموافقة على تعديل نص المادة ( ) 5من النظام األساااسااي للمجموعة ،فيما يخص عدد اسااهم المجموعة والقيمة اإلساامية للسااهم الواحد لتتوافق مع قرار مجلس
إدارة هيئة قطر لألسواق المالية الصادر بتاريخ  16ديسمبر  2018الخاص بتجزئة القيمة االسمية للسهم ،لتقرأ بعد التعديل كما يلي:
" عدد اسهم المجموعة  500,000,000سهم ( خمسمائة مليون سهم ) القيمة اإلسمية للسهم الواحد  1ر.ق ( لاير قطري واحد ) مدفوع بالكامل".
 -4الموافقة على تعديل نص المادة ( )22فقرة " " 3من النظام األساسي للمجموعة فيما يخص شروط عضوية مجلس اإلدارة لتقرأ بعد التعديل كما يلي :
" أن يكون عضو مجلس اإلدارة مساهما ً ومالكا ً لعدد ال يقل عن  500,000سهم ( خمسمائة الف سهم ) من اسهم المجموعة ".
 -5تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائبـه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام األساسي وفقا ً لما تقدم أعاله.

مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على المجموعة ،ويتمتع بكافة الصالحيات الالزمة لتنظيم وإدارة العمليات التجارية ،ويتحمل مهام متابعة األعمال باإلضافة الى التحقق
من التصرف كما ينبغي لتعزيز أهداف المجموعة االستراتيجية والتجارية.
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العمليات المساندة
 .5.1ميثاق مجلس اإلدارة
صل الميثاق الغرض من المجلس ،تكوينه ،إجراءات
إعتمدت المجموعة "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صالحياته وأداء واجباته وتنظيمها ،ويُف ّ
اإلجتماعات ،ومسؤوليات المجلس.
قامت المجموعة بتوفيق أوضاعها مع متطلبات نظام الحوكمة بتحديث ميثاق المجلس حسب المتطلبات الجديدة وفقا للمواد  9، 8من نظام الحوكمة ،كما تم نشر ميثاق
ً
المحدث على موقع المجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعا ً عاما ً ألصحاب المصالح.
المجلس

 .5.2قواعد السلوك المهني لمجلس اإلدارة
يلتزم مجلس إدارة المجموعة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري ،ويرى المجلس بأن العمل وفقا ً ألعلى مستوى من األمانة والنزاهة أمر بالغ األهمية لحماية
مصالح المجموعة ،ومساهميها ،وعمالئها .وتم نشر قواعد السلوك المهني المحدثة على موقع المجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعا ً عاما ً ألصحاب المصالح.
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 .5.3تشكيل مجلس اإلدارة
يتضمن الجدول أدناه معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي ،عدد األسهم ونسب الملكية كما في نهاية 2019/12/31م:
جهة التمثيل لدى
مجلس اإلدارة

اســم العضــو

المنصب

بدء العضوية

جهــة التمثيــل

صفة
العضـــو

األسهم المملوكة
( %رأس المال)

1

الشيخ /نواف ناصر بن خالد آل
ثاني*

رئيس مجلس
اإلدارة

يشغل المنصب
من 2000

نفســه

غيـــر مستقـل/
غير تنفيذي

198,498
)(0.04%

▪ عضو مجلس
إدارة بشركة
السالم العالمية.

2

الشيخ/حمد بن جاسم بن محمد
آل ثاني

نائب رئيس يشغل المنصب
مجلس اإلدارة من 2019

المجموعة العربية
لإلنشاءات
الهندسيـة

مستقل /غير
تنفيذي

225,022
)(0.45%

▪ عضو مجلس
إدارة بشركة
الكهرباء والماء
القطرية.

3

السيد /عادل علي بن علي
المسلماني*

العضو
المنتدب

يشغل المنصب
من تاريخ
2000

نفســه

غير مستقـل/
غير تنفيذي

196,470
)(0.39%

▪ عضو مجلس
إدارة بشركة
المالحة القطرية
▪ عضو مجلس
إدارة بشركة
الكهرباء والماء
القطرية.

4

الشيخ/جبر بن حمد بن جاسم آل
ثاني

عضو

يشغل المنصب
من 2000

نفسه

غيـــر مستقـل/
غير تنفيذي

205,542
)(0.41%

5

الشيخ/علي بن غانـم بن علي
آل ثاني

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2014

مجموعــة علي
بـن غانــم آل ثاني

مستقـل /غير
تنفيذي

50,000
)(0.10%

▪ عضو مجلس
إدارة مصرف
قطر اإلسالمي
▪ عضو مجلس
اإلدارة بشركة
السالم العالمية
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اســم العضــو

صفة
العضـــو

األسهم المملوكة
( %رأس المال)
318,016
)(0.64%

▪ عضو مجلس
إدارة بالبنك
األهلي القطري
▪ نائب رئيس
مجلس اإلدارة
بشركة السالم
العالمية

المنصب

بدء العضوية

جهــة التمثيــل

6

السيد /حسن جاسم درويـش
فخـرو*

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2000

نفســـه

غير مستقــل/
غير تنفيذي

7

السيد/فكتور نظيم رضا آغــا

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2006

شركة حالـول
التجاريــــة

غير مستقل/
غير تنفيذي

334,951
)(0.67%

8

السيد/حسام عبد السالم
أبـوعيسـى*

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2000

نفسه

غير مستقل/
غير تنفيذي

181,194
)(0.36%

9

السيد/سعـود عمـر حمـد المانــع

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2000

مجموعة المانـــع

مستقل /غير
تنفيذي

134,532
)(0.27%

10

السيد /احمــد يوســف حسيـن
علي كمـال

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2018

شركة الصخامة
للتجارة
والمقاوالت

غير مستقل/
غير تنفيذي

2,451,932
)(4.9%

11

اللواء الركن /دحـالن
جمعــــــان بشيـــــر الحمـــــد

عضو

يشغل المنصب
من تاريخ
2000

محفظة استثمارات
القوات المسلحة

مستقــل /غير
تنفيذي

318,016
)(1.21%

جهة التمثيل لدى
مجلس اإلدارة

▪ عضو مجلس
إدارة ببنك قطر
الوطني
▪ عضو مجلس
إدارة بشركة
القطرية
للصناعات
التحويلية

*لديهم تعامالت تجارية مباشرة مع المجموعة متمثلة في إبرام عقود تأمين.
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 .5.4إجتماعات المجلس
وفقا لميثاق مجلس اإلدارة ،فقد حرص مجلس إدارة المجموعة على االجتماع لستة مرات خالل الفترة المشمولة في التقرير وفق الجدول التالي:
إجتماعات المجلس

تاريخ االجتماع

1
2
3
4
5
6

 13فبراير 2019
 25مارس 2019
 29أبريل 2019
 31يوليو 2019
 29أكتوبر 2019
 16ديسمبر 2019

عدد الحاضرين عدد األيام بين االجتماعين األصوات بالوكالة عدد األعضاء الغائبين
9
9
6
7
8
8

2
2
5
4
2
3

39
34
93
89
46

1
-

ويبين الجدول التالي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ( 2019عدد  6اجتماعات):
حضور

توكيل

غياب

نسبة الحضور %

م.
1

الشيخ /نواف ناصر بن خالـــــد آل ثاني

()5

()1

()-

%100

2

الشيخ/خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
*الشيخ/حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

)(3
()3

)(-
()-

)(-
()-

%100

3
4

السيد /عـــــادل علي بن علي المسلمانــــي
الشيخ/جبــر بن حمد بن جاســــم آل ثاني

()6
()4

()-
()2

()-
()-

%100
%100

5

الشيــخ/علــي بـــن غانـم بـــن علي آل ثانــي

()6

()-

()-

%100

اللــــواء الركــــن/دحالن جمعان بشير الحمد
السيـــــــد/فكتــــــــــور نظيـــــم رضـــــــا آغــا
السيد/حســــــام عبــد الســــالم ابـو عيسـى
السيـــــد/سعـــــــود عمــــــر حمــــد المانـــــع
السيــــــد /أحمــد يوســف حسيـــن كمــال
السيــــــد /حســـــن جاســــم درويـش فخـــــرو

()1
()4
()6
()2
()3
()4

()5
()2
()-
()4
()2
()2

()-
()-
()-
()-
()1
()-

%100
%100
%100
%100
%83
%100

6
7
8
9
10
11

أعضاء مجلس االدارة

• تم تغيير ممثل الشركة العربية لإلنشاءات الهندسية في مجلس اإلدارة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وتعيين سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بدالً منه
وذلك بموجب كتابهم الصادر بتاريخ .2019/05/15
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 .5.5تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعلم المستمر
يتوجب على أعضاء مجلس إدارة المجموعة المنتخبين حديثا ً اإللمام بهيكل المجموعة واإلدارة وجميع المعلومات األخرى التي تمكنهم من ممارسة مهامهم الجديدة.
وبنا ًء على ذلك ،فقد أعدت المجموعة سياسة تدريب ألعضاء المجلس توفر لهم إلماما ً بمستجدات األمور باإلضافة الى دعم التعليم المستمر والمعرفة .وفي هذا السياق
وسعيا ً لتطوير أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ،فقد بادر أمين سر المجلس بالتنسيق مع أحد بيوت الخبرة العالمية ( )PWCلتقديم ورشة عمل تدريبية
ألعضاء مجلس االدارة عن أساسيات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وشرح التعريفات واالطار القانوني ومراحل عملية غسل األموال مستعرضا تدابير
مكافحتها والقوانين القطرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي بهذا الشأن .كما شرح المهام المناطة بمجلس االدارة فيما يتعلق بمتطلبات غسل االموال وتمويل
االرهاب منها التدابير المطلوبة التي تقوم على النهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة في اتخاذ خطوات التعرف على العمالء "اجراءات اعرف عميلك" والمراقبة
المستمرة وتطبيق اجراءات العناية المعززة.
 .5.6فصل الواجبات بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
يتضمن ميثاق المجموعة (بالتناسب مع نظام حوكمة الشركات) فصل واضح لألدوار بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والفصل بين واجبات كل منهما.
 .5.7واجبات رئيس مجلس اإلدارة
رئيس المجلس هو المسؤول عن ضمان حسن سير العمل في المجلس بما في ذلك إيصال المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب إلى أعضاء مجلس اإلدارة،
وقد حرصت المجموعة على عدم عضوية رئيس مجلس اإلدارة في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة.
إن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ال تقتصر فقط على رئاسة المجلس ولكنها تشمل أيضا ً إجتماعات الجمعيات العامة ،وضمان سير إجتماعات المجلس
بشكل ف ّعال ،وتشجيع أعضاء المجلس على المشاركة ،وإعتماد جدول أعمال إجتماعات المجلس ،وتسهيل التواصل الفعال مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس
اإلدارة ،باإلضافة الى تقييم أداء المجلس بشكل سنوي باإلشتراك مع لجنة الترشيحات.
وقد قامت المجموعة بتحديث الشروط المرجعية لرئيس المجلس في ميثاق المجلس وفقا للمادة  11من نظام حوكمة الشركات المدرجة.
 .5.8التزامات أعضاء مجلس اإلدارة
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعين اإلعتبار أن دورهم األساسي هو قيادة المجموعة وذلك بتحديد األهداف االستراتيجية طويلة األمد ،وتطوير نظام قوي
لحوكمة المجموعة وممارسات إدارة المخاطر.
وقد قامت المجموعة بتوفيق أوضاعها بتحديث ميثاق المجلس وفقا للمادة  12من نظام الحوكمة للشركات المدرجة.
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 .5.9مسؤوليات مجلس اإلدارة
يمثل المجلس كافة المساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين ،وأصحاب
المصالح ،ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع ،وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال والممارسات غير القانونية أو
التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.
وعلى المجلس-بما ال يخالف أحكام القانون-أن يؤدي وظائفه ومهامه ،وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية ،أو من أي مصدر آخر
موثوق به.
يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة المجموعة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ،كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت
فيها ،وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة.
يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المجموعة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم
األمر.
يجب على المجلس التأكد من إتاحة المجموعة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص
وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات ،أو بيع عقارات المجموعة أو رهنها ،أو إبراء مديني المجموعة من التزاماتهم إال إذا كان
مصرحا ً له بذلك في نظام المجموعة وبالشروط الواردة فيه ،وإذا تضمن نظام المجموعة أحكاما ً في هذا الشأن ،فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة
إال بإذن من الجمعية العامة ،ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض المجموعة.

.5.10تقييم أداء مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية واللجان
قامت لجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي وموضوعي سنوي ألداء مجلس اإلدارة مما أدى الي صرف المكافأة السنوية ذلك بإتباع المعايير المعتمدة ضمن إطار عمل
اللجنة بتقييم أداء المجلس خالل العام  2019وذلك على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

التقيد بدورية االجتماعات.
نسبة حضور االجتماعات.
سرعة وفعالية إنجاز القضايا المطروحة على جدول اعمال المجلس.
مدى التقيد بالشفافية واالفصاح فيما يتعلق بقرارات المجلس.
التفاعل مع مختلف اللجان األخرى المنبثقة من المجلس وتنفيذ توصياتها.
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 .6تحقيق الخطط واالهداف وتطبيق السياسات المتعمدة.
وفقا للمادة رقم  4.7من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية فانه يتوجب على مجلس اإلدارة تقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا بشأن
تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات ،الشكاوى ،المقترحات ،والبالغات ،والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية .أن
المجموعة التزمت بهذه المادة من خالل نشاط لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس االدارة.

وفقا للمادة رقم  19من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،فانه يتوجب على مجلس اإلدارة
مراجعة وتقييم أعمال اللجان المنبثقة عنه .ان المجموعة التزمت بهذه المادة من خالل اصدار التقرير السنوي للجنة الترشيحات عن نشاط مجلس االدارة خالل السنة
المالية والتقرير السنوي عن نشاط لجنة المكافات والتقرير السنوي عن نشاط لجنة التدقيق.
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 .5.11مهام اإلدارة التنفيذية
المسمى الوظيفي

المهام والصالحيات

1

رئيس مجموعة الدوحة للتأمين

االشراف ومتابعة عمليات المجموعة والشركات التابعة والفروع داخل قطر وخارجها ورفع تقارير دورية الى مجلس
االدارة.

2

الرئيــــــس التنفيــــــــذي

االشراف ومتابعة عمل مجموعة الدوحة للتأمين ورفع تقارير دورية الى رئيس المجموعة و/أو مجلس االدارة.

3

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
القانونية /السيارات

متابعة القضايا القانونية المتعلقة بالمجموعة واالشراف على دائرة تأمينات وحوادث السيارات ورفع تقارير دوريه الى
الرئيس التنفيذي.

4

الرئيــــس التنفيــــذي للعمليــات

االشراف ومتابعة العمليات الفنية للتأمين وإعادة التأمين ورفع تقارير الى الرئيس التنفيذي.

5

الرئيس التنفيـذي لإلستثمار

متابعة استثمارات المجموعة ورفع تقارير دورية الى رئيس المجموعة ولجنة االستثمار.

6

الرئيس التنفيذي للمالية

االشراف والرقابة على الشؤون المالية ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.

7

مديـــــر إدارة التدقيـق الداخلي

اعداد خطة العمل للتدقيق الداخلي للمجموعة القائم على المخاطر ورفع تقارير دورية الى لجنة التدقيق.

رئيس متابعة االلتـزام/مسؤول
اإلبالغ
الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا
المعلومات

االشراف على تقارير الحوكمة واي تقارير تطلبها الجهات الحكومية .اإلدارة واالشراف على العمليات المتعلقة بمنع
غسل االموال وتمويل االرهاب.

8
9

االشراف على دائرة تكنولوجيا المعلومات ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.

10

مدير أول الموارد البشرية

االشراف على ملفات الموظفين واعداد الرواتب الشهرية وتحويلها.

11

مدير أول الشؤون اإلدارية

االشراف على الشؤون االدارية.

12

مدير أول تأمينات السيارات

االشراف على تأمينات السيارات ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.
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لجان المجلس
أنشأ المجلس خمس لجان وهم لجنة االستثمار والعقار ،لجنة التدقيق ،لجنة الترشيحات ،لجنة المكافآت ولجنة إدارة المخاطر وذلك لتسهيل أعمال المجلس والمساعدة
في تنفيذ مسؤولياته وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة.

 .6.1لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة ،وتقوم بإرسال التقارير والتوصيات للمجلس بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخلية ،كما تسعى
لضمان توفر الرقابة الكافية للمخاطر األساسية في المجموعة من خالل التقارير الدورية للمراجعة الداخلية والخارجية ،إلى جانب المناقشات مع اإلدارة التنفيذية.
صل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها ،وإجراءات إجتماعاتها ومسؤولياتها.
وقد إعتمدت اللجنة ميثاقا ً لمساعدتها في ممارسة صالحياتها وأداء واجباتها ،ويُف ّ
وتباشر اللجنة مهامها وفقا ً لميثاق العمل المعتمد من مجلس اإلدارة ،والذي يتم مراجعته سنويا لضمان مالءمته مع متطلبات العمل وتوافقه مع أفضل الممارسات
العالمية المتبعة.
إطـــار عمــل اللجنة وصالحيتها-:
تتولى اللجنة بشكل عام  ،كافة األمور المتعلقة بالتأكد من سالمة السياسات واإلجراءات المالية والرقابية ،وإدارة المخاطر.وعلى وجه الخصوص تتولى القيام بالمهام
التالية:
 -1إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس ،والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب األمر.
 -2وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم ،وضمان استقاللهم في أداء عملهم.
 -3التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي .
 -4اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية ،والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية  ،ومراجعة تلك البيانات والتقارير والتركيز ،بصورة خاصة على ما يلي:
أ -أي تغييرات في السياسات والتطبيقات والممارسات المتعلقة بالمحاسبة.
ب -النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا.
ج -التعديالت األساسية الناتجة عن التدقيق.
د -مواصلة عمل نشاط المجموعة بنجاح.
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ه -التقييد بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة.
و -التقييد بقواعد اإلفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
ز -التقييد بقواعد إدراج السوق.
 -5تحري الدقة فيما تعرضه المجموعة على الجمعية العامة ،وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك األرقام والبيانات والتقارير.
 -6التنسيق بين المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،والرقابة الداخلية بالمجموعة.
 -7دراسة أية مسائل مهمة وغير عادية ،تتضمنها التقارير المالية والحسابات المرحلية والختامية.
 -8مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر .
 -9تقييم فاعلية ومدى كفاية نظام ونطاق برامج التدقيق الداخلي.
 -10التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.
 -11مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
 -12وضع نظام إبالغ سري ،ألصحاب المصالح بشأن أي مسائل تثير الريبة أو الشك في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية.وضمان إجراء تحقيق مستقل وعادل حول
هذه المسائل  ،وحماية المبلغ من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يصيبه.
 -13التحقق من مدى تقيد المجموعة بتطبيق قواعد السلوك المهني القويم في السياسات المعتمدة .
 -14يجوز للجنة اإلستعانةبذوي الخبرة واإلختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة المجموعة .
 -15يجوز للجنة الحصول على اية معلومات وبيانات في سبيل ممارسة عملها  ،ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا لمجموعة الدوحة
للتأمين والشركات التابعة  ،لحضور إجتماعاتها ومناقشتها في امر محدد في الدعوة لحضور االجتماع .
 -16إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس -في الوقت الذي يحدده -متضمنة توصياتها ،وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر
محددة بنا ًء على تكليف من المجلس أو رئيسه.
 -17مراجعة تعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت.
 -18وضع ومراجعة سياسات المجموعةبشأن إدارة المخاطر بشكل دوري ،أخذا في اإلعتبار أعمال المجموعة ،ومتغيرات السوق ،والتوجهات االستثمارية والتوسعية
للمجموعة.
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 -19اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة ،والترشيح لها.
 -20تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.
 -21م ناقشة مراقب الحسابات ،واإلدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة القرارات والتقديرات المحاسبية ،وعرضها على
المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.
 -22إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
 -23ترفع اللجنة تقاريرها الدورية حول نتائج إعمالها ،وتوصياتها لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها  ،وإعتمادها ضمن سياسات المجموعة.
 -24تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى ،يفوضها بها مجلس اإلدارة ،وتقع ضمن إختصاصاتها.
وتتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:
المسمى

الرقم

االسم

1
2
3

الشيخ  /علـي بـن غانــــــم بــن علي آل ثانـــي
السيد  /فكتــــــــــــور نظيـــــم رضـــــا آغـــــا
السيد  /حســـام عبــــد الســـــالم ابـو عيســــى

رئيس
عضو لجنة
عضو لجنة

ويبين الجدول التالية تفاصيل إجتماعات اللجنة خالل العام:
إجتماعات
اللجنة

تاريخ االجتماع

عدد الحاضرين

عدد األعضاء
الغائبين

1
2
3
4
5
6

 13فبراير 2019
 26مارس 2019
 29أبريل 2019
 31يوليو 2019
 29أكتوبر 2019
 16ديسمبر 2019

3
3
3
3
3
3

-

وبشكل أساسي ،فإن أهم إنجازات اللجنة تتلخص في األمور التالية:
 .1الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده كما في .2018/12/31
 .2الـمصادقة على عرض تدقيق الـحسابات الـخارجي للعام .2019
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

الـمصادقة على التقرير السنوي ألعمال التدقيق الداخلي في الـمجموعة للعام الـمالي .2018
الـمصادقة على التقرير السنوي للجنة التدقيق للعام  2018توطئة إلعتمادها من مـجلس اإلدارة.
الـمصادقة على تقرير مدير التدقيق الداخلي السنوي الخاص بـمكافحة غسل األموال وتـمويل اإلرهاب للعام .2018
الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي ألعمال دائرة االستثمار.
الـمصادقة على تقارير الـمتابعة ( )Follow up Review reportsالصادرة من مدير التدقيق الداخلي بالـمجموعة (أربع تقارير خالل السنة).
الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي ألعمال الـمكتب التمثيلي مينا ري اليف  -لبنان.
مراجعة تفصيلية لتعامالت الـمجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك الـمعامالت في كل إجتماع.
مناقشة تقارير الرقابة الداخلية للتقارير الـمالية  ICOFRكل ثالثة شهور الـمقدمة من السادة  PWCبالتعاون الـمشترك مع إدارة التدقيق الداخلي بالـمجموعة.
الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي السنوي الـخاص بـمدى التزام الشركة باإلطار العام إلدارة الـمخاطر الخاص بـها وفاعليته للعام  2018توطئة إلعتمادها من
مـجلس اإلدارة وقناعتهم باإلطار العام إلدارة الـمخاطر.
الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده للربع األول للمجموعة كما في .2019/03/31
الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده النصف سنوية للمجموعة كما في .2019/06/30
الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده للربع الثالث للمجموعة كما في .2019/09/30
مناقشة مراقب الـحسابات الـخارجي السادة ديلويت اند توش.
اعتمدت اللجنة منح موظفي دائرة تعويضات السيارات والـحريق والـحوادث العامة والتأمينات األخرى صالحية الـموافقة على صرف التعويضات /الـمطالبات
بالدائرة.
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 .6.2لجنة الترشيحات
تتكون لجنة الترشيحات من ثاللثة ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة ،وقد عقدت اللجنة إجتماعا ً واحداً بتاريخ  2018/12/19و حضره جميع األعضاء ،حيث اصدرت
بموجبها تقرير اللجنة السنوي لغاية  2018متضمنا ً نشاط تقييم أداء المجلس خالل العام والقرارات والمذكرات بالتمرير التي صدرت والتقيد بدورية االجتماعات.
هيكليــة وتشكيل اللجنة ونظام عملها-:
 -1تكون اللجنة برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على األقل وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا ً إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها ويراعى في اختيار
أعضاء اللجنة توافر الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصاتها .
 -2تتولى اللجنة وضع اسـس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العمومية في انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وفقا ً لالئحــة ترشيح
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ .2018/03/18
 -3ترشيح من تراه اللجنة مناسبا ً لعضوية المجلس في حال خلو اي من مقاعده.
 -4وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة بهدف سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
 -5ترشيح من تراه اللجنة مناسبا ً لشغل اي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليـا.
 -6تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 -7رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس اإلدارة متضمنة توصياتها في هذا الشأن على ان ترسل منها نسخة إلى هيئة قطر لألسواق المالية مرفقا ً بها
صور من مسوغات الترشح.
 -8رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليالً شامالً ألداء المجلس محددا ً نقاط القوة والضعف واقتراحـات اللجنة بهذا الشأن متضمنــا ً ما يلي-:
أ -عـــــدد اجتماعــــــــــات اللجنـــــــة.
ب -التقيــــــــد بدوريــــــــــــة االجتماعــــــــــات.
ج -نسبــــــــــة حضــــــور االجتمـــــاعــــــــــات.
د -سرعـــــة وفعاليــــــــة إنجاز القضايا المطروحــــــــة.
هـ -مـــــدى التقيــــــد بالشفافيــــــــــــــــــــــة واإلفصـــــــــــاح.
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 -9يقوم امين سر اللجنة بتنسيق اعمالها وحفط جميع محاضر االجتماعات باإلضافة إلى ضمان وصول المعلومات والوثائق والمحاضر إلى جميع أعضاء اللجنة
بشكل كامل وسريع.
 -10يجوز ان تعقد اللجنة إجتماعاتها عن بعد بواسطة اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في أعمال
اللجنة وإصدار القرارات.
 -11تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على األقل أو كلما دعت الحاجـة.
وتتكون لجنة الترشيحات من السادة التالية أسمائهم:
الرقم
1
2
3

االسم

المسمى

السيد  /حسـن جاســم درويـــش فخــرو
السيد  /سعود عمر محمد المانع
السيد  /عادل علي بن علي المسلماني

الرئيس
عضو
عضو

 .6.3لجنة االستثمار والعقار
تتكون لجنة االستثمار والعقار من ستة ( )6أعضاء من مجلس اإلدارة ،وتختص بدراسة فرص االستثمار المتاحة في مجال العقار والقطاعات المالية األخرى سواء
داخل الدولة أو خارجهـا ،وتمتد مهام اللجنة الى إتخاذ القرارات المناسبة بشأن تسييل أو تصفية المحافظ جزئيا ً أو كليا ً أو رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها حسب
واقع الحال ودراسة السبل الممكنة لتحقيق أفضل العوائد على ودائع المجموعة لدى البنوك.
وتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم ،وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام :2019
الرقم
1
2
3
4
5
6

األسم

المسمى

الشيخ  /نواف ناصر بن خالد آل ثانـي
الشيخ  /حمد بـن جاسم بن محمد آل ثاني
السيد /عــادل علي بن علي المسلمانـــي
الشيخ  /جبر بن حمد بن جاسم آل ثانـي
السيد /سعود عمر حمد المانع
السيد /أحمد يوسف حسين كمال

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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وبشكل أساسي ،فإن مسؤوليات اللجنة تتلخص في األمور التالية:
.1
.2
.3

.4

.5

مراجعة االستراتيجية اإلستثمارية المقترحة من قبل لجنة اإلستثمار والعقـار ،ورفعها لمجلس اإلدارة مع تقديم التوصيات الالزمة بشأنها.
متابعة تنفيذ اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة ،ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأنها.
دراسة تقارير إدارة اإلستثمار ،بشأن الفرص اإلستثمارية ،وعمليات التحقق القانوني والفني والمالي للفرص المتاحة ،وتقييم إدارة اإلستثمار الدوري للمحافظ
اإلستثمارية وإستثمارات المجموعة على مختلف أنواعها .وإتخاذ القرارات الالزمة ،أو رفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة ،حسب واقع الحال ،ووفقا ً لمصفوفة
الصالحيات التي يعتمدها مجلس اإلدارة بشأن قرارات اإلستثمار.
دراسة الفرص االستثمارية المتاحة في مجال العقار واتخاذ القرارات المناسبة بشأن بيع أو شراء عقارات تخص المجموعة أو مملوكة لهـا ،تحديد القيمة اإليجارية
للعقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة من قبل الغير ،استدراج عروض بناء عقارات للمجموعة أو عروض صيانة العقارات المملوكة للمجموعة واتخاذ
القرارات المناسبة بشأن هذه العروض.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأن فرص اإلستثمار.

 .6.4لجنة المكافأت
تتكون لجنة المكافأت من ثالثة ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة ،وقد أنشأت بعد االطالع على قانون مصرف قطر المركزي رقم ( )12لسنة  ،2013وعلى التعميم
رقم ( )1لسنة  2016الصادر عن المصرف بتاريخ  ،2016/01/31وعلى قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  ،2015وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات
القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.
تفعيال لسياسة المكافآت المعدلة من مجلس اإلدارة  2017/12/12وفي ضوء األمور التالية:
 .1النتائج السنوية المتحققة في نهاية السنة المالية  ،2018إذ بلغت خاللها صافي أرباح المجموعة  60مليون لاير قطري.
 .2تطبيقا لنص المادة ( )119من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015والتي تشترط أال تزيد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على  %5من صافي
الربح بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وبعد توزيع ربح مفترض ال يقل عن  َ%5من رأس مال المجموعة المدفوع الى المساهمين.
في ضوء ما جاء أعاله ،قررت لجنة المكافآت رفع توصية لمجلس اإلدارة بمبلغ مستقطع يصرف كمكافأة سنوية لإلدارة التنفيذية العليا وكبار الموظفين والعاملين
بالمجموعة في ضوء النتائج المتحققة وتقييم مستويات وكفاءة أداء الموظفين في نهاية السنة المالية ،تصرف مقابل عدد من الرواتب األساسية تتراوح بين 1
راتب إلى ½ 5وبحسب مدة خدمة الموظف خالل السنة المالية .وتفصح المجموعة في تقريرها المالي عن مكافآت المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا كجزء من
اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة في تقريرها المالي.
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وكذلك تطبيقا ً لتعميم مصرف قطر المركزي رقم ( )1لسنة  2016والذي يضع حد اقصى  2مليون لاير قطري لمكافأة رئيس مجلس اإلدارة ومبلغ  1.5مليون
لاير قطري لمكافأة عضو مجلس اإلدارة ومبلغ  500ألف لاير قطري لكل عضو مشارك في لجان مجلس اإلدارة.
قررت اللجنة رفع توصية الى مجلس اإلدارة توزيع مكافأة على أعضاء المجلس كمكافأة سنوية مقابل  1,390,000لاير قطري (مليون وثالثمائة وتسعون ألف
لاير قطري) منها مبلغ  790,000ر.ق عن حضور اجتماعات المجلس ،ومبلغ  600,000ر.ق عن حضور إجتماعات اللجان.
كما اجتمعت اللجنة مرة أخرى بتاريخ  2019/05/22بحضور جميع األعضاء ،حيث قررت اللجنة تعديل إجمالي مبلغ المكافأة ليصبح  4مليون لاير قطري عن
حضور اجتماعات المجلس وحضور اللجان وذلك استنادا ً الى موافقة المصرف على هذا التعديل بموجب الكتاب المؤرخ في .2019/05/21
كما قررت اللجنة توزيع مكافأة مالية إلى أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للسنة المالية  2019بمبلغ اجمالي  3,925,000لاير قطري كما هو محدد في الميزانية.
إطـــار عمــل اللجنة-:
 -1تحديد سياسة ومبادئ المكافآت والرواتب في الشركة  .بما في ذلك المكافآة التي يتقاضاها رئيس المجلس وأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا  ،ومراجعتها
عندما تقتضي الضرورة ذلــك.
 -2تقوم اللجنة بوضع سياسة المكافآت اخذه في االعتبار المعايير التالية -:
أ .أداء الشركة على المدى الطويل.
ب .النمو المجدي المستهدف للشركة.
ج .مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس اإلدارة.
د .مسؤوليـات ومهام اإلدارة التنفيذية العليــا.
 -3تحديد اسس إصدار اسهم تحفيز العاملين بالشركة ( .Employee Share Option Plan ) ESOP
 -4تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،على اال تزيد المكافأة السنوية ألعضاء مجلس
اإلدارة عن  %5من الربح الصافي للشركة بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن  %5من راس المال على المساهمين.
وفي كل األحوال تكون معه هذه المكافأة وبحسب تعميم مصرف قطر المركزي رقم ( )1لسنة  2016غير متجاوزة السقوف المحددة في القرار وهي مبلغ
حده األقصى  2مليون لاير لرئيس مجلس اإلدارة و 1.5مليون لاير لكل عضو ومبلغ  500ألف لاير لكل عضو مشارك في لجان اإلدارة.
 -5تقوم اللجنة باالشراف على تطبيق سياسة ومبادئ المكافأت.
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 -6يجوز للجنة اإلستعانة بذوي الخبرة واالختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة الشركة  .كما يجوز لها ايضا ً اإلستعانة بموظفي الشركـة  ،ودعوة المدراء
التنفيذيين في الشركة للمشاركة بأعمالها.
 -7تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى  ،يفوضها بها مجلس اإلدارة  ،وتقع ضمن إختصاصاتها.
 -8ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة إلعتمادهــــــا.
وتتكون لجنة المكافآت من السادة التالية أسمائهم:
الرقم

المسمى

األسم
السيـد /عــــادل علي بـن علـــــي المسلمانــــــــي
اللـواء الركـن  /دحــالن جمعــان بشيــــر الحمــد
السيد  /سعود عمر حمد المانع

1
2
3

رئيس
عضو
عضو

 .6.5لجنة إدارة المخاطر
تتكون لجنة إدارة المخاطر من ستة ( )6أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وتكون مهمتها تحديد وتحليل وتقييم كافة المخاطر التي تواجهها المجموعة،
ويبين الجدول التالي تفاصيل إجتماعات اللجنة خالل العام:
إجتماعات اللجنة
1
2
3

تاريخ االجتماع
 13فبراير 2019م
 29أبريل 2019م
 11نوفمبر 2019م

عدد الحاضرين عدد األعضاء الغائبين
6
6
6

-

وبشكل أساسي ،فإن أهم إنجازات اللجنة تتلخص في األمور التالية:
 .1قامت اللجنة بإجراء مراجعة كاملة لإلطارالعام إلدارة مخاطر المؤسسة فيما يتعلق بما يلي:
أ.

استراتيجية و سياسة المخاطر.

ب .الرغبة في المخاطرة.
ج .قابلية تحمل المخاطر.
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 .2موافقة لجنة المخاطرعلى أن إطار إدارة المخاطر الحالي مناسب وال يتطلب أي تعديالت  ،فيما يتعلق باستراتيجية وسياسة المخاطر  ،ومدى الرغبة في
المخاطرة وقابلية تحمل المخاطر ،في ضوء المراجعة.
 .3قامت اللجنة بتصميم واعتماد دليل سياسة مكافحة االحتيال واإلبالغ لمجموعة الدوحة للتأمين ،و الذي تم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة في .2019
 .4قامت اللجنة بتصميم و إعتماد دليل تطوير المنتجات وإجراءات الموافقة عليها ،و ال\ي تم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة في .2019
 .5قامت اللجنة بتصميم و إعتماد دليل سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمجموعة الدوحة للتأمين ،و الذي تم إعتماده
من قبل مجلس اإلدارة في .2019
 .6قامت اللجنة بإعداد تقارير لجنة المخاطرحول منتجات تأمينية مقترحة جديدة و تقديمها إلى مصرف قطر المركزي ،حيث تم الموافقة من قبل مصرف قطر
المركزي على عدد من المنتجات الجديدية.
 .7قي ضوء إصدار دولة قطر لقانون مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب الجديد الصادر في سبتمبر  2019و الالئحة التنفيذية المرتبطة و به ،باإلضافة
إلى تعليمات مصرف قطر المركزي ،و نتائج التفتيش الميداني إلى مكاتب المجموعة من قبل مصرف قطر المركزي ،أقرت اللجنة وشرعت في تنفيذ خطة
عمل ومشروع تحويلي لالمتثال في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ،تتطلب تنفيذ فوري للتغييرات التكنولوجية  ،بما في ذلك نشر تطبيق برمجي
إلدارة مخاطر الجرائم المالية  ،المقدم من شركة  Fiservالمتوقع تنفيذه بالكامل قبل نهاية شهر ابريل .2020
وتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم:
الرقم
1
2
3
4
5
6

األسم
السيـد /حسـام عبد السالم ابــــو عيسى
السيد /بســــــــــــــــام حسيــــــــــــن
السيــد  /جاسـم علـي عبــد الرحمـن المفتــاح
الســـيد  /عـــــائـــد حـــــكـــــمت
السيد  /غيث جردانه
السيد  /رامي الحاج حسن

المسمى
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

أمين سر المجلس
يعمل أمين سر المجلس بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لترتيب اإلجتماعات ،ويلعب دورا ً حيويا ً في تسهيل اإلتصال بين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
ويحتفظ بمحاضر إجتماعات المجلس ،باإلضافة لتوثيق قرارات المجلس ،ويحمل مؤهالً جامعيا في القانون ولديه خبرة في دور مماثل ألكثر من ثالث سنوات.
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حقوق أصحاب المصالح
تعتمد المجموعة سياسة عامة ينتهجها المجلس في احترام والحفاظ على حقوق اصحاب المصالح األخرى في المجموعة ،بما في ذلك الموظفون ،الدائنون والعمالء
والموردون والشركاء االستراتيجيون والمستثمرون بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات وقواعد السلوك المهني وبما يكفل حصولهم على المعلومات ذات الصلة
بشفافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم بناء على معطيات ومعلومات سليمة.
تحتفظ المجموعة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح األخرى حيث تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالوضع واألداء المالي
للشركة بشكل منتظم عن طريق الموقع االلكتروني للمجموعة.

نظام الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ( )Internal Control Frameworkفي المجموعة ،وقد إعتمد المجلس مجموعة شاملة من الوثائق بما في ذلك
الهيكل التنظيمي ،وهيكل الدرجات والمرتبات ،وتوصيف الوظائف ،والسياسات واإلجراءات ،وتفويض السلطة المالية والتشغيلية لتنظيم عمليات المجموعة .وقد كفل
المجلس ،من خالل تفويضات السلطة الموجودة ،أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.
من أجل االمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية ،ومن أجل االرتقاء إلى أعلى معايير الحوكمة ،فيما يتعلق بإطار الرقابة
الداخلية وإدارة المخاطر ،وخاصة تلك الضوابط التي لها تأثير كبير على البيانات المالية ،أجرت مجموعة الدوحة للتأمين تقييما ً واسع النطاق لكل من مدى الفعالية
التشغيلية والفعالية التصميمية إلطار الرقابة الداخلية.
تم تحديد واختبار وعالج المخاطر الرئيسية التي لها تأثير كبير على البيانات المالية والتدابير والضوابط المخففة المرتبطة بها .تسعى المجموعة إلى مواصلة هذا
التمرين على شكل سنوي مستمر ،وعندما تفشل تدابير الرقابة الرئيسية ،سواء من حيث التصميم أو الفعالية التشغيلية ،فإننا نسعى إلى العالج حسب الحاجة لضمان
الحد من المخاطر التي تواجهها المجموعة.
في ضوء األهمية الحاسمة إلمتثال المجموعة لقوانين وأنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ولتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وافق مجلس
إدارة مجموعة الدوحة للتأمين على شراء حل برمجي فني شامل من الشركة العالمية الشهيرة  .Fiservسيتم االنتهاء من تنفيذ هذا الحل لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب قبل نهاية أبريل  ، 2020باإلضافة إلى اعتماد تدابير الرقابة األخرى لالمتثال للمتطلباتنا التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .وفي هذا السياق الهام جداً على المستوى الوطني ،خاصة ضرورة التدريب المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال
و تمويل اإلرهاب ،ولخلق بيئة خاصة لاللتزام ،قامت المجموعة بإجراء ورشة تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تم عرضها من قبل مستشارين من شركة
 .PWCكما قامت المجموعة بوضع خطة تدريبية لعام  2020لتدريب كافة األطراف ذات العالقة قبل نهاية الربع األول من العام ،لضمان إلتزام كافة الموظفين

 28الصفحة

مجموعة الدوحة للتأمين
تقرير الحوكمة 2019

والمدراء بالمتطلبات المحددة في دليل السياسات واإلجراءات الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي تم اعتماده من مجلس اإلدارة في شهر سبتمبر
 ،2019وأية تعديالت الحقة بموجب القوانين والتعليمات الجديدة.
اعتمد مجلس إدارة المجموعة عدة سياسات و اجراءات و أنظمة و ضوابط في عام  2019لرفع مستوى الرقابة الداخلية ولضمان حوكمة فعالة على مستوى الكيان
وشركاتها التابعة .كما في  31ديسمبر  ،2019تقوم المجموعة بتوثيق وإختبار ضوابطها الداخلية على التقارير المالية وفقًا لـنظام ال" ."COSOستنتهي هذه المهمة في
الربع األول من عام  2020حيث ستكمل المجموعة تقييمها الكامل لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية.

الصفقات مع األطراف ذات العالقة
للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة ،يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم " 25اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" من القوائم المالية
المدققة والموحدة لعام .2019

المدققون الخارجيون
عينت الجمعية العامة العادية التي إنعقدت في  25مارس " 2019ديلويت اند توش" مدقق خارجي للقيام بهدة المهمة للسنة المالية 2019م ،بناء على توصيات مجلس
اإلدارة ،على أن يقدموا مراجعة الفصلية والنصف سنوي وتدقيق الحسابات في نهاية العام.
مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن المجموعة ومجلس إدارتها ،وقد تم العمل على تحديث متطلبات التدقيق الخارجي لتتوافق مع البنود الخاصة المحددة في المادة
( )24من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية المتعلقة بمهام ومسؤوليات مراقب الحسابات الخارجي ،وتجدر اإلشارة الى أن المجموعة لم تتعاقد مع
أي مكتب مراقب حسابات خارجي لتقديم أية استشارات مهنية أو خدمات ذات عالقة خالل العام المالي عدا إجراء التدقيق الخارجي لحسابات المجموعة.

سياسة توزيع األرباح
إن دفع أرباح األسهم يتقرر في ضوء توصية من مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ،وقامت المجموعة بتبني سياسة واضحة لتوزيع
تلك األرباح بما يحقق مصالح المجموعة والمساهمين ،ويجب اطالع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة ،واإلشارة إليها في تقرير المجلس وفقا
للمادة ( )36من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
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االمتثال
يؤكد مجلس االدارة على الدوام إلى االلتزام بالقواعد واإلجراءات المعمول بها لدى:
أ) بورصة قطر.
ب) نظام حوكمة الشركات المدرجة والكيانات القانونية الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية واالنظمة والقوانين ذات الصلة ،ولم توقع على المجموعة أية مخالفة من
أي جهة رقابيــة خالل العام  2019اال المشار اليها في هذا التقرير.
ت) قواعد وإجراءات مصرف قطر المركزي.

النزاعات
بخصوص اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون المجموعة طرفا ً فيها بما فيه التحكيم والدعاوى القضائية ،فإن النزاعات القضائية القائمة مع الغير تتمثل في القضايا
المرفوعة من المجموعة أو ضدها .خالل العام  ،2019بلغ عدد الدعاوي القضائية المسجلة لدى الدائرة القانونية بالمجموعة  239دعوى تتنوع بين مدني وجزائي،
منها عدد  181بصفة الشركة مدعى عليها ،وعدد  58دعوى بصفة الشركة مدعية ،وتتنوع الدعاوي بين مطالبات بالتعويض ضد الشركة ،أو دعاوي مقامة من الشركة
للمطالبة بذمم مستحقة أو مطالبات باالسترداد.

تطبيق عمليات الحوكمة
قامت المجموعة التزاما بتطوير عمليات الحوكمة باإلجراءات التالية:
.1
.2
.3
.4

عملية إجراء تقييم موثّق ألعضاء المجلس على أساس سنوي.
عملية تدريب واحدة ألعضاء مجلس اإلدارة.
عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لحوكمة الشركات.
التحقق من استقالل مراقب الحسابات مع االلتزام بمدد دورة التعيين المقررة بموجب نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية ومصرف قطر المركزي.

إدارة المخاطر
تقع على عاتق المجلس المسؤولية الشاملة عن إدارة المجموعة ،ولتعزيز ممارسات إدارة المخاطر ،تم توثيق األنظمة والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر،
والتأكد من إجراء تقييم شامل للمخاطر ،بما في ذلك تحديد وتنفيذ حدود المخاطر وإعداد تقرير دوري بشأنها.
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تحتفظ لجنة المخاطر بمسؤولية الرقابة وضبط إدارة المخاطر ،بدعم من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة ،كما تقوم المجموعة دوريا بتوفيق األوضاع المتعلقة بمتطلبات
إدارة المخاطر المستجدة ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع احدى بيوت الخبرة.
اعتمد مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين إطار إدارة المخاطر المؤسسية المتكاملة التي تحكم سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة
بالمجموعة والشركات التابعة لها وفروعها واألقسام التشغيلية.
من خالل إطار إدارة المخاطر لدينا ،يهدف مجلس اإلدارة والقيادة التنفيذية لخفض نسبة تعرض المجموعة للمخاطر ،من خالل تبني منهجيات فعالة إلدارة المخاطر،
ومن خالل تعزيز ثقافة العمل الوظيفية القائمة على المخاطر ،واستجابة للمخاطر التي قد تواجه المجموعة ،وإدراك أهمية التصعيد واإلبالغ وتصميم ضوابط مناسبة
للتخفيف.
▪ األهداف الرئيسية إلدارة المخاطر :تتمثل األهداف الرئيسية لألعمال الخاصة بإطار إدارة المخاطر في المجموعة كما يلي:
 oالتحديد الفوري للمخاطر والقضايا المادية وتخفيفها بتكلفة مناسبة لمستوى التعرض للمخاطر.
 oتعزيز خلق القيمة المضافة من خالل التعرف على الفرص التي قد تزداد فيها مستويات المخاطر ،وبما يتناسب مع االقدام على المخاطر لدى أصحاب المصلحة ،من
أجل تحسين العائدات.
 oتحسين والحفاظ على الشفافية والمساءلة عن المخاطر في المجموعة عن طريق اإلبالغ الشامل للمخاطر والسيطرة عليها.
 oدعم اتخاذ القرار بكفاءة واستجابة.
 oحماية رأس مال مجموعة الدوحة للتأمين.
 oحماية العالمة التجارية لمجموعة الدوحة للتأمين.
▪ األهداف األساسية لسياسة إدارة المخاطر :تهدف سياسة إدارة المخاطر التي تعتمدها المجموعة إلى ضمان ما يلي:
 oاإلدارة المستمرة ورقابة المخاطر تتوافق مع الممارسات الجيدة.
 oاالمتثال المناسب لجميع التشريعات ذات الصلة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها والمدونات المناسبة للممارسات الجيدة.
 oوجود نظام رقابة داخلي مناسب ومتناسب.
▪ آليات إدارة المخاطر لتحقيق األهداف األساسية :يتم تحقيق أهداف إدارة المخاطر األساسية التي وضعتها المجموعة من خالل مجموعة من اإلدارة الكمية للمخاطر،
وإدارة المخاطر النوعية ،وشفافية المخاطر ،والحوكمة الفعالة للمخاطر ،وتعزيز ثقافة قائمة على المخاطر.
 oاإلدارة الكميّة للمخاطر :تتطلب ،حيثما ينطبق ذلك ،اعتماد مجموعة من المنهجيات واألدوات الكمية واستخدامها على نح ٍو فعال ،وتحالفت بشكل وثيق الستخدام
حسابات رأس المال ،م ن أجل مراقبة وإدارة مخاطر التعرض مقابل الحدود الكمية ،مع إجراءات اإلبالغ والتصعيد المرتبطة بها.
 oإدارة المخاطر النوعية :تنطوي على التحديد المنتظم للمخاطر وتقييمها وتخفيفها في الوقت المناسب في جميع أنحاء المنظمة على أساس مستمر مدعوما ً بتضمين
مبادئ إدارة المخاطر كعناصر أساسية في عمليات تخطيط األعمال وصنع القرار في المنظمة.
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 oشفافية المخاطر :تنطوي على زيادة الوعي والفهم للمخاطر في المجموعة ،واإلبالغ الفعال عن المخاطر داخلياً ،واإلفصاح بشكل مناسب عن المخاطر لجميع
أصحاب المصلحة المعنيين (داخليا ً وخارجياً) ،وتحديد االقدام على المخاطر ،وتحديد مدى تحمل المخاطر.
 oإدارة المخاطر والثقافة القائمة على المخاطر :لتحقيق أهدافها وغاياتها ،تدير مجموعة الدوحة للتأمين المخاطر في جميع أنحاء المنظمة وفقا ً إلطار عمل شامل
وهيكلة إدارة قوية تحدد المسؤوليات الواضحة والمساءلة إلدارة المخاطر التي تشمل
▪ سياسات وإجراءات موثقة.
▪ ثقافة منضبطة تأخذ مجراها من خالل استخدام المصطلحات واألنظمة الشائعة ،وهذا بدوره يعزز اتباع نهج ثابت إلدارة المخاطر.

▪ دورة عملية إدارة المخاطر:
 oتحديد المخاطر :تبدأ عملية إدارة المخاطر بتحديد المخاطر وتحليل طبيعتها .يشارك كل شخص داخل المنظمة في هذه المرحلة من إدارة المخاطر ،سواء بالنسبة
للمخاطر المحددة أو الموجودة .والهدف من ذلك هو أن يكون جميع الموظفين على وعي عن بيئة المخاطر التي تواجه أهداف أعمال المجموعة وتمكين أعضاء الفريق
من تسليط الضوء على أي مخاطر جديدة قد تتط ور مع مرور الوقت ،أو لتحديد التغييرات في مستويات المخاطر الحالية بحيث يتم اإلبالغ عنها والرد عليها بشكل
مناسب.
 oتقييم المخاطر  :بعد تحديد المخاطر ،يتم تقييم التكرار المحتمل وشدة المخاطر ،عن طريق القياس النوعي أو الكمي .تنطوي هذه المرحلة من الدورة على مشاركة
أصحاب المخاطر العملية.
 oرقابة المخاطر  /التخفيف :يجب تحويل مستوى كل خطر أو التحكم فيه إلى مستوى مقبول .ال تتضمن هذه المرحلة عادة ً مالكي المخاطرة والسيطرة فحسب ،بل
تشمل أيضا ً األقسام األخرى ذات الصلة المشاركة في أنشطة المراقبة.
 oالتقارير :من المهم أن يتم عرض المعلومات ذات الصلة لكل المخاطر الرئيسية من قبل "األشخاص المناسبين في الوقت المناسب" عبر المؤسسة .ويتم توفير هذه
المعلومات عادة من قبل مالكي المخاطر ،حيث أنهم أقرب ما يكون إلى القضايا .وتتمثل التوقعات التي حددتها المجموعة في اإلبالغ عن هذه المعلومات على أساس
منتظم وفي الوقت المناسب.
 oالمراجعة  :بمجرد تحديد مخاطر األعمال الرئيسية وتقييمها وخضوعها للضوابط في مختلف وحدات العمل المختلفة ،من المهم مراجعة أن أنشطة التحكم  /التخفيف
تعمل بشكل فعال ،وأن سجل المخاطر والتحكم صالح .ويتم تقديم ضمان على المخاطر والضوابط من خالل موارد مستقلة عن اإلدارة ،مثل التدقيق الداخلي.
▪ عملية التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر واإلبالغ عنها:
 oسجل المخاطر :تحتفظ مجموعة الدوحة للتأمين بسجل المخاطر وهذا يشكل جزءا ً رئيسيا ً من إطار إدارة المخاطر لمجموعة الدوحة للتأمين .ويسلط سجل المخاطر
الضوء على جميع المخاطر المحددة التي تتعرض لها مجموعة الدوحة للتأمين ،إلى جانب الضوابط المخففة .والسجل هو مستند في وقت محدد مع تغييرات مادية يتم
مراجعتها بانتظام من قبل لجنة إدارة مخاطر مجموعة الدوحة للتأمين ومجلس اإلدارة .ويمتلك مجلس اإلدارة ملكية سجل المخاطر.
▪ فضاء المخاطر:
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يشكل فضاء المخاطر الخاص بنا أساس إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة ،مما يوفر رؤية كاملة لجميع أنواع المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المجموعة .ويحدد
فئات المخاطر المحتملة ،بدالً من المخاطر الفردية .كم يدعم فضاء المخاطر تطوير وصيانة إطار االقدام على المخاطر المقابل ويضمن تغطية جميع المناطق المحتملة
من المخاطر .ومن المهم أن نالحظ أن المجموعة الشاملة من فضاء المخاطر يتم تكييفها لكل وحدة عمل  /كيان قانوني ،حسب االقتضاء وتتماشى مع كل أنشطة
الوحدة  /الكيان القانوني وأهداف العمل .ومع ذلك ،فإن مبادئنا األساسية تنطبق على المجموعة.
 oفئات المخاطر :تعريف لفئات المخاطر الفردية داخل كل مجموعة ،يتم تقسيم الفئات الفردية إلى تصنيف أكثر تميزا ً يمكن أن يرتبط بالطرق التي تتبلور بها عمليا ً.
 oتقييم المخاطر والتحديد الكمي :موجز للطريقة التي يتم بها تقييم كل مجموعة وفئة من المخاطر (وحيثما أمكن تحديد كمي) في عمليات إدارة المخاطر ونموذج رأس
المال.
 oتصنيف المخاطر والتجميع :النظر في المدى الذي يمكننا مقارنة المخاطر وتصنيفها وتجميعها – سواء داخل أو من خالل القطاعات.
 oاآلثار المترتبة على االقدام على المخاطر :مخطط عام لطريقة تطويرنا وتقليص االقدام للمخاطر نظرا ً للعوامل المحددة أعاله.
▪ الفئات المعرضة للخطر في مجموعة الدوحة للتأمين :حددت مجموعة الدوحة للتأمين الفئات التالية من المخاطر ضمن عالم المخاطر.
 oالمخاطر المالية :بما أن المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة ،فأن المخاطر المالية تنبع من العشوائية المتضمنة وعدم التيقن الموجود في الفضاء الذي تعمل
فيه ،وبالتالي فهو أساسي لﮐيفية إدارة عملنا.
يتم اعتبار المخاطر المالية وفقا ً لما إذا كان الشيء الذي نتعمد اتباعه بهدف تحقيق مكافأة معدلة للمخاطر ،كما هو الحال في مخاطر التأمين ،أو ما إذا كان من الناحية
المادية لنشاطنا التجاري األساسي ،مثل مخاطر االئتمان من خالل التعرض إلى إعادة التامين.
نحن نقبل المخاطر المالية على أساس أننا نقوم بتصميم وتشغيل عمليات وضوابط فعالة لضمان أن يبقى مجمل المخاطر متوافقا ً مع هدفنا المعبر عن المخاطر  /العائد
واالقدام للمخاطر.
على سبيل المثال ،في إطار وحدة االكتتاب المباشر ،تشمل هذه الضوابط استخدام شركات التأمين ذو خبرة ،وتقنيات الحجز الفعالة ،ونهج االستثمار المناسب وتجنب
اإلفراط في التركيز على األطراف المقابلة الفردية.
في الكيانات التي تتحمل المخاطر ،يتم قياس المخاطر المالية بشكل نموذجي من حيث تأثيرها المالي في فترة عودة واحدة أو أكثر  -مما يسمح لنا بتجميع ومقارنة
فئات المخاطر باستخدام قاسم مشترك.
إن نهجنا في قياس متطلبات رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر المالية يتم تحديده على أساس افتراض أن عملياتنا وضوابطنا الرئيسية موجودة وتعمل بشكل فعال .ويتم
بعد ذلك إجراء البدائل للتأثير اإلضافي للمخاطر التشغيلية.
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 oالمخاطر المالية األساسية :تتمثل المخاطر التالية في إمكانية تحقيق مكافأة فضالً عن خسارة في شركة تنطوي على المخاطر .وهذه هي المخاطر التي نسعى بنشاط
للحصول عليها لتوليد المكافأة المحتملة .و في هذه المناطق ،تعمل مجموعة الدوحة للتأمين على تشجيع المخاطر المستنيرة التي تأخذ في االعتبار معادلة المخاطر
والمكافأة في جميع القرارات الرئيسية من أجل تحقيق أقصى قدر من التسليم مقابل أهدافنا االستراتيجية.
• مخاطر التأمين :االختالف في النتائج الفنية من الخطة .والتي تشمل على الفئات الفرعية :مخاطر االكتتاب ،حجز المخاطر ومخاطر التخفيف.
• مخاطر السوق  :مخاطر التباين في القيمة السوقية لصافي الموجودات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق لألوراق المالية أو العمالت األجنبية .تتضمن الفئات
الفرعية ،مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر األسهم ،مخاطر العمالت ،مخاطر التخفيف ومخاطر رأس المال.
 oالمخاطر المالية غير األساسية :الفئات التالية من المخاطر المالية هي تلك التي نتعرض لها حتمياً نتيجة إلجراء عملياتنا التجارية اليومية ولكننا ال نقدّم أي إمكانية
مباشرة للمكافأة .وفي هذه المناطق ،تحتفظ مجموعة الدوحة للتأمين وتدير تعرضاتها بقدر ما هو عملي ويمكن تبريرها اقتصاديا ً في سياق دعم سعيها وراء تلك
المخاطر األساسية التي توفر إمكانية المكافأة.
• مخاطر ائتمان التأمين :خطر انخفاض قيمة المستحقات التأمينية نتيجة للتقصير من جانب الطرف المقابل .تﺸﻤﻞ الفﺌات الفﺮعﻴة :مﺨاﻃﺮ الﺘأمﻴﻦ ،مﺨاﻃﺮ الﻄﺮف
الﻨﻈﻴﺮ ،والﻄﺮف الﻤﺘﻮقع ومﺨاﻃﺮ الﺘﺨفﻴﻒ.
• مخاطر السيولة  :مخاطر عدم قدرة مجموعة الدوحة للتأمين على سداد أو تقديم ضمانات عند الحاجة .وتشمل الفئات الفرعية :المخاطر االفتراضية للمدفوعات
ومخاطر تحقيق األصول غير المثالية ومخاطر الضمانات ومخاطر التخفيف.
• المخاطر التشغيلية :تعترف مجموعة الدوحة للتأمين باحتمالية حدوث خسائر ناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو األحداث
الخارجية (غير المرتبطة بالتأمين  /السوق) عبر أي من الكيانات التابعة لها.
ال توفر المخاطر التشغيلية أي إمكانية مباشرة للمكافأة ،ولذلك تلتزم مجموعة الدوحة للتأمين باتخاذ نهج متوازن إلدارة المخاطر -بهدف تجنب أو تخفيف أثر المخاطر
بقدر ما يمكن تبريره اقتصاديا ً في سياق دعم سعيها وراء تلك المخاطر األساسية التي تقدم إمكانية للمكافأة.
يتم تحديد المخاطر التشغيلية باالرتباط مع أصحاب المخاطر ،التي تسهلها وظيفة إدارة المخاطر ،وتسجل في سجل المخاطر.
يشمل تسجيل المخاطر النظر في أسباب وتأثيرات المخاطر والضوابط المطبقة على إدارتها.
يتم تسجيل الضوابط وفقا ً لما إذا كانت "وقائية" (أي التخفيف من احتمال حدوث الخطر) ،أو "الكاشف" (أي المساعدة في تحديد وإدارة المخاطر عند تبلورها) أو
"التخفيف" (أي المساعدة على تخفيف األثر من خطر على التبلور).
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عادة ما يتم تقييم المخاطر من حيث احتمال حدوث المخاطر وكان األثر هو التبلور -التقييمات التي يتم النظر فيها على أساس مخاطر "المتبقية" (يشار إليها باسم
"صافي" المخاطر) مما يعكس مستوى المخاطر بعد التطبيق من ضوابط المخاطر.
يتمثل الهدف األساسي من تقييم المخاطر بهذه الطريقة في تمكين إدارة المخاطر (خط الدفاع الثاني) ونشاط التدقيق (خط الدفاع الثالث) للتركيز على اإلدارة واإلبالغ
عن المزيد من المخاطر والضوابط المادية -حيث يتم تصنيف المخاطر عادة على تصنيف بسيط مشتق من خالل ضرب تقييم االحتمال واألثر للحصول على تقييم
شامل للمخاطر .وفي حين أنه في األساس تقييم ذاتي ،فإن هذا النهج يستفيد من البساطة والشفافية ويمكن بسهولة فهمه من قبل المشاركين في العملية.
قانوني  /تنظيمي :نظرا ً للعالم المنظم والقانوني المتعدد الذي تعمل فيه مجموعة الدوحة للتأمين ،فإننا نختار أن نولي اهتماما ً خاصا ً للمجموعة الفرعية من المخاطر
التشغيلية المعنية بالمخاطر القانونية والتنظيمية -حي ث أن التأثيرات المحتملة لها تتراوح بين فرض غرامة أو زيادة النفقات العامة إلى فقدان ترخيصنا للعمل .وهذا
أمر مهم خاصة بالنظر إلى الطبيعة متعددة االختصاصات لعمليات األعمال في المجموعة.
فئات المخاطر األخرى (المخاطر االستراتيجية والمخاطر الجماعية) :خطر التأثير على قيمة المساهمين أو األرباح أو رأس المال الناشئة عن القرارات التجارية
السلبية أو التنفيذ غير السليم للقرارات أو عدم االستجابة للتغيرات الصناعية.
وعادة ما تتبلور هذه المخاطر من خالل سلسلة معقدة من األحداث تتضمن عناصر من المخاطر المالية والتشغيلية على حد سواء  -حيث يصعب تحديد األجزاء
المكونة وتحليلها ألغراض القياس الكمي.
في العديد من الحاالت ،ال تؤدي إلى تأثير سلبي في الميزانية العمومية ،والذي نتوقع منه ،أو نختار االحتفاظ بمخاطر رأس المال كمخفف ،بل إن تأثيرها غالبا ً ما
يكون فرصة ضائعة.
تعتبر هذه المخاطر جوهرية لقدرتنا على توليد قيمة المساهمين والحفاظ عليها ،وبالتالي فهي تعتبر من االعتبارات الرئيسية في منهج إدارة المخاطر الخاص بنا .يتم
تقييم آثارها واإلبالغ عنها من خالل التقييم  /السرد الكيفي واستخدام السيناريوهات بدالً من محاولة تعيين تقييمات احتمالية بسيطة.
وتشمل الفئات الفرعية :مخاطر التواصل ،ومخاطر التخطيط الرأسمالي ،ومخاطر السمعة ،ومخاطر عدوى المجموعة.
▪ المخاطر الناشئة :المخاطر التي يصعب تقييمها الكمي ،ولكن ال تزال هناك حاجة إلى نهج منظم لضمان اعتبار تأثيرها المحتمل والحد منه بقدر ما يمكن عمليا ً.
نحن نقر بأننا نواجه مخاطر محتملة غير معروفة ،أو معروفة إلى حد ما ولكنها تتطور بطرق غير متوقعة ،والتي لديها القدرة على التطور بطريقة تؤثر على الميزانية
العمومية .نشير إلى هذه على أنها مخاطر ناشئة.
يتم تحديد هذه المخاطر من خالل التعاون بين وظيفة المخاطر واألفراد في النشاط التجاري ،كما يتم مراجعتها واإلبالغ عنها بشكل منتظم للتعرف على إمكانيات
تطويرها نتيجة لكل من التغييرات في البيئة الخارجية والتغييرات التي تطرأ على مواصفات أعمالنا (وعلى هذا النحو ،تعرضنا لتلك المخاطر الفردية).
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إطار االقدام على المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية :يحدد إطار المخاطر لدينا الحدود التي يجب أن تظل ضمنها المخاطر من أجل تلبية توقعات مزودي رأس
المال وأصحاب المصلحة اآلخرين.
االقدام على المخاطر :هو المستوى العام للمخاطر التي ترغب مجموعة الدوحة للتأمين في قبوله لتحقيق أهداف األعمال والرسالة والرؤية المستقبلية واألهداف القيمة.
ويمثل االقدام على المخاطر في قدرتنا على تحمل المخاطر عبر األعمال ،مما يعكس المستوى األقصى المطلق للتعرض المحتفظ به والذي يكون مقبوالً للشركة .يتم
ترجمتها إلى مخاطر محتملة لكل فئة ونوع من المخاطر.
تحمل المخاطر :تم تحديد تحمل المخاطر لمختلف العمليات داخل مجموعة الدوحة للتأمين بحيث نعمل ضمن الحدود التي تم وضعها لإلقبال على المخاطر .وقد حددت
المجموعة الحد األقصى المحدد فيما يتعلق بحجم وضخامة الخسارة المقبولة بالنسبة لفئة معينة من األعمال أو الحدث أو فئة المخاطر.
إدارة إطار االقدام في تحمل المخاطر :يتضمن االستعراض والتحسين المستمرين إلطار المخاطر الخاص بالمجموعة ما يلي:
االستفادة من البيانات الحالية :يشمل ذلك تحديد ومراجعة البيانات الحالية ومعلومات اإلدارة والموارد األخرى .والهدف هو القدرة على التأثير المحتمل على مؤشرات
المخاطر الرئيسية لرصد إقدام المخاطر وتحملها.
النطاق واألهداف :إن نطاق وأهداف إطار االقدام لتحمل المخاطر هو دعم إنجاز استراتيجيات أعمالنا .ويتم إبالغ ذلك إلى أصحاب المصلحة المعنيين بشكل دوري.
ويشمل أصحاب المصلحة المعنيين في هذا السياق جميع اللجان واألفراد ضمن إطار إدارة المخاطر ،ومالكي المخاطر ،ومجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين،
واللجان التي تشرف على إدارة المخاطر ضمن المجموعة.
توقعات أصحاب المصلحة :تماشيا ً مع أهداف إدارة المخاطر األساسية لدينا وضمان أن إدارة المخاطر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف أعمالنا الرئيسية ،تحرص
المجموعة على تحديد توقعات أصحاب المصلحة فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية للمجموعة .ويتم اإلبالغ عن التغييرات في استراتيجية العمل واألهداف ويتم إعادة
النظر في إطار إدارة المخاطر للتأكد من مالءمته المستمرة.
المقاييس المحددة مسبقا التي أنشأها مجلس اإلدارة :يضع مجلس اإلدارة في مجموعة الدوحة للتأمين مقاييس محددة مسبقا ً مرتبطة بأهداف أعمالنا االستراتيجية
وفئات المخاطر المرتبطة بها ،وأنشطة المخاطر التي يمكن أن تشتمل على مادة محتملة تؤثر على أداء األعمال .يتم اختيار المقاييس لتوفير معيار يمكن للمجلس من
خالله أن يقرر ما إذا كانت مخاطر مجموعة الدوحة للتأمين ضمن الحدود المقبولة .وتشمل المجاالت الرئيسية أهداف األرباح ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة
واألداء التشغيلي والسمعة .ويتم تحديد هذه المقاييس مسبقا ً على شكل بيانات إقدام للمخاطر وتحملها والتي يتم تطويرها ومراجعتها بشكل دوري بالتزامن مع أصحاب
المخاطر والرقابة.
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بيانات اقدام المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر  :اعتمدت مجموعة الدوحة للتأمين مجموعة من بيانات المخاطر المقبولة من قبل مجلس اإلدارة والمصممة لدعم
تحقيق أهداف أعمالنا بما يتماشى مع توقعات أصحاب المصلحة .ويتم مراجعة بيانات الرغبة في المخاطر على األقل سنوياً .لتعكس أي تغييرات في أهداف العمل
وبيئة األعمال وأداء المخاطر.
مؤشرات المخاطر الرئيسية  :تم تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية لدينا لإلشارة إلى مستوى وتغييرات المخاطر .وهي تشمل قياسات التعرض المحتمل للمخاطر
مقابل الحدود والتفاوتات المحددة في معدل االقدام على المخاطر .تم تصميم هذا للتأﮐد من أن المخاطر الﮐلية تظل ضمن معاملة المخاطر المقررة .وهي مؤشرات
واضحة عن المكان الذي قد يلزم فيه اتخاذ إجراء لتخفيف المخاطر أو إعادة التعرض إلى داخل الحدود الموضوعة في بيانات االقدام على المخاطر .ويتم مراقبة
مؤشرات المخاطر الرئيسية الخاصة بنا على تردد يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بها ويتم اإلبالغ عنها كجزء من التقارير اإلدارية القياسية.
▪ عمليات الحوكمة والتصعيد :إن عمليات إدارة وتصعيد مجموعة الدوحة للتأمين محددة بوضوح لكل فئة من فئات المخاطر .وإذا تم تجاوز مستوى تحمل المخاطر
أو مستوى تحمل المخاطر أو اقترب من اختراقه ،فيتم اإلبالغ عن ذلك من خالل قنوات الحوكمة المناسبة ويتم اتخاذ إجراء لعكس أو تخفيف التأثير .إن الغرض
من عملية التصعيد هو التأكد من وجود هيكل واضح وتدفق للعملية بحيث يتم إدارة بيانات المخاطر ضمن حدود التسامح واإلقدام المحددة.
▪ المراجعة المستمرة والتحديثات  -بيانات االقدام على المخاطرة  :يتم مراقبة مستوى االلتزام بالمخاطر ومستويات التحمل من خالل مؤشرات المخاطر الرئيسية
التي يتم اإلبالغ عنها بشكل منتظم من خالل وظيفة إدارة المخاطر وإشراك أصحاب األعمال المناسبين .ويتم مراجعة هذا من قبل لجنة إدارة المخاطر على أساس
منتظم.
▪ إطار الرقابة الداخلية :لدى مجموعة الدوحة للتأمين إطار عمل داخلي للتحكم في تحديد الضوابط الداخلية وقياسها وإدارتها ومراقبتها .تصف العناصر التالية إطار
الرقابة الداخلية التي اعتمدتها المجموعة:
 oاالرتباط بإطار إدارة المخاطر :يرتبط إطار الرقابة الداخلية بإطار إدارة المخاطر .ويتم تخصيص لكل مخاطر التي يتم تحديدها في سجل المخاطر بسلسلة من
عناصر التحﮐم في التخفيف ،لتحقيق تقديرات المخاطر الشاملة إلﯽ المستويات المقبولة المحددة من قبل المجموعة وفقاً لحدود قبول المخاطر ودرجة التحمل.
 oاألدوار والمسؤوليات  :أدوار ومسؤوليات مختلف اللجان موضحة بالتفصيل في االختصاصات الخاصة بكل منها .ويتم تغطية أدوار ومسؤوليات أصحاب المخاطر
والرقابة (كونهم الجهة المعنية الرئيسية في إطار الرقابة الداخلية) في الوصف الوظيفي.
 oمراجعة المالءمة المستمرة :تتم مراجعة إطار الرقابة الداخلية ،جنبا ً إلى جنب مع إطار إدارة المخاطر ،سنويا ً على األقل من قبل لجنة إدارة مخاطر في مجموعة
الدوحة للتأمين .خالل عام  ،2019قامت مجموعة الدوحة للتأمين بتكليف شركة  PWCللتدقيق واالستشارات بإجراء تقييم إلطار الرقابة الداخلية الخاص بنا.
والغرض من هذه المشاركة هو تقييم تصميم إطار الرقابة الداخلية وفاعلية التشغيل لدينا ،وعلى وجه الخصوص ،الضوابط الرئيسية التي تظهر تأثيراً ماديا ً على
إعداد التقارير المالية .من خالل هذ ه المشاركة ،نعتقد أننا قادرون على تعزيز مركزنا من وضع إدارة المخاطر ،مما يمكننا من االمتثال بشكل أفضل لمتطلبات
قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية.
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سياسات وإجراءات التشغيل :لدى مجموعة الدوحة للتأمين مجموعة شاملة من وثائق السياسات واإلجراءات لكل مجال وظيفي .ويمتلك هيكل الحوكمة هذه الوثائق
ويتحمل مسؤولية مراجعة هذه المستندات بانتظام ،على أساس سنوي على األقل ،مع كل مالك عملية ،للتأكد من أهميتها ومالءمتها.

سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض المصالح
يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة ،وقد طورت المجموعة السياسة التي تحكم الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة وتعارض المصالح
المحتمل ،فضالً عن الممارسات واإلفصاحات ذات الصلة .وتم اإلفصاح عن هذه السياسة بعد إعتمادها.
في ضوء متطلبات اإلفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات ،تبادر المجموعة بتعزيز إفصاحها السنوي الحالي فيما يخص مصالح أعضاء المجلس واإلدارة العليا،
ومساهمتهم ،وتداول أسهم المجموعة ،والصفقات الجوهرية مع المجموعة ،والتوظيف ومساهمة األقارب ،والمؤهالت والخبرات وغيرها من المصالح.

تداول المطلعين الداخليين
اعتمدت المجموعة خالل العام  2019سياسة تداول المطلعين الداخليين بأسهم المجموعة .وقد تم اعتماد نموذج خاص لالفصاح عن هذا التداول كما تم خالل العام
 2019عن تداوالت اعضاء مجلس االدارة والمطلعين بموجب نماذج االفصاح المعتمدة لهذا الغرض.
ويبن الجدول التالي عدد االسهم التي يمتلكها االدارة التنفيذية في مجموعة الدوحة للتأمين:
االسم
1
2
3
4
5

بسام حسين
جاسم علي عبدالرحمن المفتاح
سامر قواس
اسامة ريان
غيث جردانة

المسمى الوظيفي

عدد األسهم

رئيس مجموعة الدوحة للتأمين

 36,790سهم

الرئيــــــس التنفيــــــــذي

 10,000سهم

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية /السيارات

 100سهم

الرئيس التنفيـذي لإلستثمار

 10,000سهم

الرئيس التنفيذي للمالية

 350سهم
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6
7
8

محمد يحيى مقداد
رامي الحاج حسن
عائد حكمت عبدالحافظ

مديـــــر إدارة التدقيـق الداخلي

 1,000سهم

رئيس متابعة االلتـزام/مسؤول اإلبالغ

 350سهم

مدير عام الدوحة للتكافل

 1,000سهم

التدقيق الداخلي
تقوم ادارة التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة ،بموجب الخطة السنوية للتدقيق الداخلي المعتمدة من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي
مجاالت مختلفة من العمليات ،تمتلك حق الوصول في جميع األوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجالت واألنظمة والممتلكات واألفراد من أجل الوفاء بمسؤولياتها.

اإلبالغ عن المخالفات
اعتمدت المجموعة سياسة االبالغ عن المخالفات استنادا الى متطلبات المادة ( )38من نظام الحوكمة لتمكين كافة أصحاب العالقة من اإلبالغ عن السلوك الذي يعتبر
مشبوه ،بصورة غير مشروعة وغير أخالقية أو ضارة للشركة ،ومنها سيتم ضمان سرية المعلومات التي وردت ،وحماية ال ُمبلّغين عن هذه الشبهات.

العالقة مع المستثمرين والمساهمين
قامت المجموعة وفقا للمادة ( )31من نظام حوكمة الشركات بدعم إلتزام اإلدارة في إرساء تواصل شفاف ووثيق مع المساهمين ،بتعيين مدير عالقات المستثمرين.

التصنيف
أعلنت وكالة التصنيف االئتماني العالمية ستاندرد آند بورز عند مراجعتها السنوية للتصنيف االئتماني للمجموعة خالل العام 2019م عن إعادة تثبيت التصنيف االئتماني
للمجموعة عند درجة " "-Aمع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
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الشركات التابعة (داخل وخارج قطر)
شركة مجموعة الدوحة للتأمين هي المجموعة األم للشركات التالية:
•
•
•
•
•
•

شركة الدوحة للتكافل.
شركة برزان حلول تكنلوجيا المعلومات.
مينا ري .
مينا ري اليف.
مينا ري سبشلتي.
تامينا لحلول التكنولوجيا – غير نشطة حاليا.
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الفهرس
السير الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة

 -1الشيخ  /نـواف ناصـر بن خالـد آل ثانـي

رئيـس مجلس اإلدارة

 حائـز على شهادة إدارة أعمال من اململكة املتحدة. عضو جملس إدارة سابق بشركة أرابتك اإلماراتية. رجل أعمال مشهور ميلك العديد من الشركات والوكاالت التجارية. رئيس جملس إدارة شركة انصر بن خالد وأوالده القابضة. عضو جملس إدارة يف شركة السالم العاملية.-2الشيخ  /حمد بن جاسـم بن محمـد آل ثاني

نـائــــــــــب الرئيـــــــــــس

 حائز على بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة والية ميشيغان. مالك ورئيس جملس إدارة الشركة العربية لإلنشاءات اهلندسيـة. عضو جملس إدارة بشركة الكهرابء واملاء القطرية. رئيس جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة يف قطر سابقا. عضو جملس إداراة يف العديد من الشركات العامة واخلاصة.-3السيد  /عـادل علـي بن علـي المسلمـاني

العضــــــــو المنتـــــــــدب

 -حائز على شهادة بكالوريوس يف هندسة إلكرتونيات وكهرابء من جامعة والية كاليفورنيا ،ساكرامنتو.
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 رجل أعمال مشهور ورئيس جملس إدارة جمموعة علي بن علي. انئب رئيس جملس إدارة اندي قطر. عضو جملس إدارة بشركة املالحة القطرية وشركة الكهرابء واملاء القطرية وشركة أموال. انئب رئيس جملس إدارة جريدة الوطن وقطر تريبيون. انئب رئيس جملس إدارة شركة الدانة للتجارة واملقاوالت.-4اللـواء الركن  /دحالن جمعـان بشير الحمد

عضو مجلـس إدارة

 حاصل على بكالوريوس يف املالية وماجستري يف اإلدارة ماجستري يف العلوم العسكرية من الوالايت املتحدة األمريكية. رئي ـ ــس االحتاد الرايضي العسكري. عضو ابالحتـاد الدويل أللعاب القوى. عضو يف جملس الشورى. رئيس وعضو يف جملس إدارات احتادات رايضية خمتلفة.-5الشيخ  /جبـر بن حمـد بـن جاســم آل ثاني

عضو مجلـس إدارة

 خريــج جامع ــة إندايان. رجل أعمال ومالك للعديد من الشركات اليت تغطي قطاعات خمتلفة يف نواحي االقتصاد القطري. عضو جملس إدارة يف بنك قطر الدويل. عضو جملس إدارة سابق بشركة املالحة القطري ــة.-6الشيخ /علي بن غانـــم بـن علي آل ثاني

عضو مجلـس إدارة
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 حائـز على ماجستري إدارة األعمال من جامعه كامربدج. رئيس جملس إدارة جمموعة علي بن غامن آل اثين وانئب رئيس جملس إدارة شركة غامن القابضة. عضو جملس إدارة مصرف قطر اإلسالمي والسالم العاملية. عضو مركز الوحدة العربية. انئب رئيس جملس إدارة جمموعة االستثمارات اخلليجية وعضو جملس إدارة املتحدة للتنمية سابقا.-7السيد /فكتــور نظيــم رضــا آغــا

عضو مجلـس إدارة

 رجل أعمال مشهور وميلك شركة السد للسفرايت وشركة السد للصرافة وشريك يف شركات أخرى. عضو جملس إدارة ابلبنك األهلي القطري. رئيس جملس إدارة فندق ال سيجال. خربة يف إدارة وتطوير األعمال والتخطيط االسرتاتيجي وأتسيس وتنمية املشاريع التجارية واكتشاف وتقييم الفرص االستثمارية. – 8السيد  /حسـام عبــد السـالم أبـو عيسـى

عضو مجلـس إدارة

 حائز على بكالوريوس تسويق من الوالايت املتحدة األمريكية. رجل أعمال مشهــور. انئب رئيس جملس اإلدارة بشركة السالم العاملية. عضو اجمللس االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة قطر. عضو اجمللس الدولس ملكتب عميد مدرسة هاريس للسياسة العامة -جامعة شيكاغو. -عضو جلنة استشارية ملؤمتر البوسفور  ICPتركيا.
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 عضو جملس إدارة بشركة السالم بنيان للتطوي ـ ــر. عضو يف مؤسسة اميدست لبنان. عضو اجمللس الدويل االستشاري يف ابك معهد سان فرانسيسكو. انئب رئيس جملس اإلدارة يف بنك يل – لبنان. عضو جملس إدارة شركة السالم بنيان سابقا. عضو يف رابطة رجال األعمال القطريني (السوريني واملصريني) سابقا. عضو غرفة التجارة لدول أعضاء جملس التعاون اخلليجي وغرفة التجارة اإلسالمية وجملس إدارة مجعية البالغ الثقافية سابقا.- 9السيد  /سعـود عمــر حمــد المانـع

عضو مجلـس إدارة

 حائز على بكالوريوس إدارة أعمال من اجلامعة األمريكية يف القاهرة. رجل أعمال مشهور وميثل شركات عاملية يف قطـ ـ ــر. مالك وشريك يف جمموعـة املان ــع. عضو جملس إدارة شركة قطر لألوراق املالية ومطاحن الدقيق القطرية ومجعية اهلالل األمحر القطري.-10السيد  /أحمد يوسف حسين كمال

عضو مجلـس إدارة

 هو معىن أبعمال العائلة التجارية خاصة يف جمال العقارات يف دول اخلليج وأورواب. عضو جملس إدارة بنك قطر الوطين. عضو جملس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية.-11السيد  /حسـن جاسـم درويـــش فخـرو

عضو مجلـس إدارة

 -حائز على بكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.
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 شريك ومالك ورئيس جملس املديرين يف جمموعة شركات قاسم درويش فخ ـ ــرو. -عضو منتدب جملس إدارة مصرف قطر اإلسالمي سابقا.
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ملحق (أ)
متطلبات النظام تقوم المجموعة باستكمالها:
 إن المجموعة بصدد إعداد دليل إجراءات تنفيذ إستراتيجية وأهداف المجموعة وعرضه على المجلس إلعتماده كما هو مطلوب بموجب المادة رقم  - 8البند 1من النظام.
 إن المجموعة بصدد وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم كما هو مطلوب بموجب المادة رقم  – 8البند رقم.5
 إن المجموعة بصدد وضع خطة التعاقب على إدارة المجموعة كما هو مطلوب بموجب المادة رقم  – 18أوالً  -البند رقم  8والمادة رقم  – 8البند رقم  8منالنظام.
 تقوم المجموعة حاليا ً بتوثيق اإلجراءات والسياسات وأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمراجعة الدورية للتقيد واالمتثال بتشريعات هيئة قطر لألسواق الماليةذات الصلة ،علما ً بأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لمجلس اإلدارة فإنه لم تقع خالل السنة مخالفات لهذه التشريعات.
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