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     الصفحة 4        

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

، 0202ديسمبر  66مين )شركة مساهمة عامة قطرية( عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ألمجموعة الدوحة للت السنوي الحوكمةر أن أضع بين أيديكم تقري يسرني

الشركات والكيانات القانونية توجب على سالذي يحوكمة البإصدار نظام  0261( لسنة 6متطلبات قرار مجلس هيئة قطر لألسواق المالية رقم )لاستنــاداً  وذلك

دم في حالة ع تحرص للتأمين أن مجموعة الدوحة شير إلىأن أ سرنيكما يالتزامها بتطبيق مبادئ وأحكام النظام.  تفصح عن أنالمدرجة في السوق الرئيسية 

لذي ا الشفافية إلتزاماً بمبدأ ، وذلكوأسبابهاومبررات عدم التطبيق ها المواد التي لم تلتزم بتطبيق أوتحديد المادة على  النظام أحكام أومن مبادئ  أيااللتزام بتطبيق 

 التحلي به دائماً. إلىالنظام وتسعى المجموعة  هيحث علي

عتباره جزًء ال يتجزأ من التقرير السنوي إإلى هيئة قطر لألسواق المالية ب 0202لعام ليسـر مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين تقديم تقرير حوكمة الشركة كما 

 أنوالتي نأمل ، 0202والسياسات الجديدة التي اتبعتها المجموعة بهذا الخصوص خالل العام  واإلجراءات وأحكامهمتضمناً المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئـه 

 .بموجبها رصيداً جديداً من االلتزام بتطبيق نظام الحوكمة نحو األفضل راكمتتكون المجموعة قد 

  .وهللا الموفق

 

 

 نواف ناصر بن خالد آل ثاني      

 دارةرئيس مجلس اإل           
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     الصفحة 5        

 نبذة عن المجموعة 

ستجابة الممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين  6999أكتوبر  0( الصادر بتاريخ 62تأسست مجموعة الدوحة للتأمين )ش.م.ع.ق( بموجب المرسوم األميري رقم )

سهم  60,606,222لاير قطري موزعه على عدد  606,062,222ع، برأس مال وقدرة ربالنظر الى النمو االقتصادي المتسا في حينه لمتطلبات قطاع التأمين

رياالت مدفوعة بالكامل. وقد تم خالل السنوات السابقة زيادة رأس مالها المدفوع بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية ليستقر  62بقيمة اسمية للسهم الواحد 

وهي المالكة  مدفوع بالكامل.بقيمة اسمية واحد لاير قطري للسهم الواحد سهم  622,222,222لاير قطري موزعة على عدد  622,222,222في الوقت الحالي 

ا قامت المجموعة خالل السنوات السابقة بفتح فروع ومكاتب تمثيل في المحيط االقليمي شركة ذات مسؤولية محدودة. كم -حاليا بالكامل لشركة الدوحة للتكافل 

 والدولي.  

ً هو   الحاليالمحدث  يكل المجموعةه  :أدناهللجدول المبين  وفقا

 إسم الكيان اإلعتباري النوع غايات العمل البلد المدينة العنوان
 

 6 المقر الرئيسي -مجموعة الدوحة للتأمين  المقر الرئيسي تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة 6666الطريق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  066

 0 فرع سوق واقف -مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة 6666شارع الجسرة، الدوحة، قطر ص.ب.  مقابل فندق بوتيك،

عمارة المالحة، المنطقة ب، شارع الصناعية الشرقية / الريان، 
 6666الدوحة، قطر ص.ب. 

 6 المنطقة الصناعية -مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة

، الدوحة، قطر S5مكتب رقم  بناية عبد العزيز خالد العطية،
 6666ص.ب. 

 6 شارع سلوى –مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الدوحة

 6 فرع الرويس –مجموعة الدوحة للتأمين  فرع تأمين عام وإعادة تأمين قطر الرويس 6666، قطر ص.ب.  06مول الرويس، مبنى 

 6 فرع الخور  –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة تأمين سيارات قطر الخور 6666مركز مرور الخــور، الدوحة، قطر ص.ب. 

شركة بوابة الشمال العقارية، شارع  الدوحة فيستيفال سيتي،
 62، رقم العقار 166

 7 فيستيفــال فرع  –مجموعة الدوحة للتأمين  نافذة تأمين سيارات قطر الدوحة

 قطر الدوحة 6666الطريق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  066
 و تأمين إسالمي / تكافلي

 إعادة تأمين
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
 8 الفرع الرئيسي –شركة الدوحة للتكافل 

، مركز دبي المالي Gate Village Building 8، 0الطابق 
 626261العالمي، دبي، 

 تأمين عام وإعادة تأمين اإلماراتدولة  دبي
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
MenaRe Underwriters LTD 9 

 ي، 6مكتب  الثامن،الطابق  الفيل،سن  عّمون،شارع داود 
 لبنان بيروت،

 تأمين عام وإعادة تأمين لبنان بيروت
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
MenaRe Life 10 

C/O Callidus, 54 Fenchurch Street, London, 
England, EC3M 3JY 

 تأمين عام وإعادة تأمين المملكة المتحدة لندن
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
MenaRe Specialty LTD  61 

6 Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg 
(Lëtzebuerg) 

 تملك إستثمارات عقارية لوكسمبورغ لوكسمبورغ
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
Schwenke Zentrum S.à.r.l. 60 

6 ,Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg تملك إستثمارات عقارية لوكسمبورغ لوكسمبورغ 
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
Logistics Centre S.à.r.l.  66 

 عمان منطقة أم أذينه / عمان، األردن
المملكة األردنية 

 الهاشمية
المعلومات / تكنولوجيا 

 برمجيات
شركة تابعة مملوكة 

 بالكامل
 66 شركة برزان لحلول التكنولوجيا
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     الصفحة 6        

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

 المدرجة في السوق الرئيسي )"النظام"(

واألفراد والعمليات بهدف تحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح  و اإلجراءات و الضوابط المجموعة على نظام داخلي يشمل السياساتتنطوي حوكمة 

الموضوعية والنزاهة. نحن في مجموعة الدوحة للتأمين، المرتكزة على  األعمال، من خالل التوجيه الفعّال ومراقبة األنشطة اإلدارية باستخدام فطنة إدارة األخرى

وليست مجرد إلتزام قانوني، كما أننا نرى في حوكمة الشركات مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة المستثمرين لممارسة أعمالنا نؤمن أن حوكمة الشركات هي أسلوب 

 المصالح. وأصحاب

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

 Qatarفي السوق الرئيسية الذي تم نشره من هيئة قطر لألسواق المالية )"والكيانات القانونية المدرجة  نظام حوكمة الشركات هوإلنشاء بنية حوكمة المجموعة 

Financial Market Authority Corporate Governance Code واألنظمة لقوانين تتكون من ا، في حين أن المرجعية العامة 0266مايو  66"( بتاريخ

  بورصة قطر ومصرف قطر المركزي.متطلبات  تشملوالتي  ولة قطرفي دالمعمول بها 

مة، وقد ُصمم ونُفّذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة في المجموعة للفترة المشمولة في التقرير إّن تقرير الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوك

 . 0202ديسمبر  66إلى  0202يناير  6من 

 .0202ر ديسمب 66بناء على مراجعة اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة المجموعة، فإن مجموعة الدوحة للتأمين )ش.م.ع.ق( قد إلتزمت بمتطلبات النظام كما في 

 

 اإلجراءات التي إتبعتها المجموعة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر لألسواق المالية  

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كافة ل 0261للعام  6من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم  0حثت المادة رقم 

  الزمني الموضوع لذلك. اإلطارمع أحكام ومتطلبات النظام خالل المخاطبين بأحكام النظام على توفيق أوضاعهم 

إشراك ب تقوم المجموعةالحوكمة والخطوات الالزمة للتقيد بها. كما  لمتطلبات نظام ةمتكاملتنفيذ إجراءات  بناءاً على توجيهات مجلس إدارتها المجموعة تبنتوقد 

 .أصحاب العالقة في هذه الجهود إنطالقاً من مبدأ الشفافية والعمل المشترك الذي تنتهجه المجموعة في ممارستها للحوكمةإلى كافة المعنيين باإلضافة 

 الحوكمة للمجموعة.مواثيق العمل وسياسات وممارسات  من ما يلزم كافةبتحديث  هاوضاعأالمجموعة بتوفيق  قامتباإلضافة الى ما تم إنجازه من جهود، 
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     الصفحة 7        

  المساهمون 

 :الحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام األساسي للشركة تشمل على وجه التحديد أمور منها، إذ أن مجموعة الدوحة للتأمين حقوق مساهميها وتقّدرهاتحترم 

 الوصول إلى سجالت الملكية،  .6

 السنوية العادية والغير العادية،  موميةحضور الجمعية الع .0

 ،ممارسة حقوق التصويت .6

 ،تفويض حقوق التصويت إلى الوكالء .6

 العادية، موميةتوزيع األرباح وفقاً للجمعية الع .6

 ،موميةطلب عقد إجتماع الجمعية الع .1

 العمومية،ضع ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية و .6

 حق الحصول على الردود على األسئلة المطروحة، .6

 المجلس،إلنتخاب طريقة التصويت  .9

 .العادية، وما إلى ذلك موميةالمشاركة في القرارات الرئيسية من خالل الجمعية الع .62

 

 :التالية، تم خاللها إعتماد القرارات 0202مارس  00العادية إجتماعها السنوي بتاريخ  موميةعقدت الجمعية العوقد 

 :العاديـة مومية: نتائج اجتماع الجمعية العأوال

  :التالي/ المصادقة على جدول أعمالها علـــــى النحو  العادية للمجموعة وقد تمت الموافقـة موميةنعقدت الجمعية العا

  .والمصادقة عليهمـا 0202وخطـة عمل المجموعة لعام  66/60/0269سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  .6

 والمصادقة عليـه .  66/60/0269سماع  تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية  المجموعة وحساباتها  الختامية عن السنة المالية المنتهية  في  .0

  .66/60/0269المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  .6

 .(ل سهـمهم لكادر انيةثم) لاير قطري 2.26من القيمة االسميـة للسهم الواحد بواقع  %6الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  .6

وبما ال يجاوز السقوف العليا  6/0261إستناداً إلى تعميم مصرف قطر المركزي رقم ر.ش.ت/ 0266الموافقة على زيادة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .6

  .الواردة في التعميم المذكور، وموافقة المصرف على هذه الزيادة

 . وتحديد  مكافآتهـم  66/60/0269في  المسؤولية عن الفترة المالية المنتهيةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من   .1

 .الموافقة على سياســة األطراف ذات العالقـة في المجموعـة .6

  .وإعتمــاده 0269مناقشـــة تقرير حوكمة المجموعة لعام  .6

 .وتحديد اتعابـــــه 0202تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام  .9
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     الصفحة 8        

 اإلدارة مجلس  

حقق متابعة األعمال باإلضافة الى الت مهاميتحمل ، وكافة الصالحيات الالزمة لتنظيم وإدارة العمليات التجاريةويتمتع ب ،على المجموعة اإلشرافيتولى مجلس اإلدارة 

 المجموعة االستراتيجية والتجارية.  أهدافما ينبغي لتعزيز من التصرف ك
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     الصفحة 9        

 العمليات المساندة 

 مجلس اإلدارة ميثاق  .1.6

، ويُفّصل الميثاق الغرض من المجلس، تكوينه، إجراءات وتنظيمها إعتمدت المجموعة "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صالحياته وأداء واجباته

 اإلجتماعات، ومسؤوليات المجلس.

كما تم نشر ميثاق ، من نظام الحوكمة 9، 6لمجلس حسب المتطلبات الجديدة وفقا للمواد تحديث ميثاق اأوضاعها مع متطلبات نظام الحوكمة بتوفيق بالمجموعة  قامت

 .المجلس المحدًث على موقع المجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب المصالح

 

  قواعد السلوك المهني لمجلس اإلدارة .1.6

حماية المجموعة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، ويرى المجلس بأن العمل وفقاً ألعلى مستوى من األمانة والنزاهة أمر بالغ األهمية ل إدارةيلتزم مجلس 

 .اب المصالحوتم نشر قواعد السلوك المهني المحدثة على موقع المجموعة اإللكتروني ليصبح مرجعاً عاماً ألصح مصالح المجموعة، ومساهميها وعمالئها.

 تشكيل مجلس اإلدارة  .1.6

 م:66/60/0202معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي، عدد األسهم ونسب الملكية كما في نهاية  أدناهيتضمن الجدول 

 جهــة التمثيــل بدء العضوية المنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو
  األسهم المملوكة

 (رأس المال )%
جهة التمثيل لدى 

 اإلدارةمجلس 

6 
آل  الشيخ/ نواف ناصر بن خالد

 ثاني
رئيس مجلس 

 اإلدارة
يشغل المنصب 

 0222من 
 نفســه

غيـــر مستقـل/ 
  غير تنفيذي

1,984,980 
(0.04%) 

  عضو مجلس
 بشركةإدارة 
 .العالمية السالم

6 
 بن جاسم بن محمد حمدالشيخ/

 آل ثاني
نائب رئيس 
 مجلس اإلدارة

يشغل المنصب 
 0269من 

المجموعة العربية 
لإلنشاءات 
 الهندسيـة

مستقل/ غير 
 تنفيذي

2,250,022 
(0.45%) 

  عضو مجلس
إدارة بشركة 

الكهرباء والماء 
 القطرية.
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     الصفحة 01        

 جهــة التمثيــل بدء العضوية المنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو
  األسهم المملوكة

 (رأس المال )%
جهة التمثيل لدى 

 اإلدارةمجلس 

6 
السيد/ عادل علي بن علي 

 المسلماني
العضو 
 المنتدب

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0222 
 نفســه

غير مستقـل/ 
 غير تنفيذي

1,964,700 
(0.39%) 

  عضو مجلس
إدارة بشركة 

 المالحة القطرية

  عضو مجلس
إدارة بشركة 

الكهرباء والماء 
 .القطرية

4 
ل آ الشيخ/جبر بن حمد بن جاسم

 ثاني
 عضو

يشغل المنصب 
 0222من 

 نفسه
غيـــر مستقـل/ 

 غير تنفيذي
2,055,420 
(0.41%) 

 

5 
 علي بن غانـم بن الشيخ/علي

 آل ثاني
 عضو

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0266 

مجموعــة علي 
 بـن غانــم آل ثاني

مستقـل/ غير 
 تنفيذي

500,000 
(0.10%) 

  عضو مجلس
إدارة مصرف 
 قطر اإلسالمي

  عضو مجلس
اإلدارة بشركة 
 السالم العالمية

1 
السيد/ حسن جاسم درويـش 

 فخـرو
 عضو

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0222 
 نفســـه

غير مستقــل/ 
 غير تنفيذي

3,180,160 
(0.64%) 

 

 عضو السيد/فكتور نظيم رضا آغــا 7
يشغل المنصب 

من تاريخ 
0221 

شركة حالـول 
 لإلستثمار العقاري

 / غير مستقل
 غير تنفيذي

3,349,510 
(0.67%) 

  عضو مجلس
إدارة بالبنك 

 األهلي القطري

8 
       السيد/حسام عبد السالم

 بـوعيسـىأ
 عضو

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0222 
 نفسه

غير مستقل/ 
 تنفيذيغير 

2,005,364 
(0.40%) 

  نائب رئيس
مجلس اإلدارة 
بشركة السالم 

 العالمية
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     الصفحة 00        

 جهــة التمثيــل بدء العضوية المنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو
  األسهم المملوكة

 (رأس المال )%
جهة التمثيل لدى 

 اإلدارةمجلس 

 عضو السيد/سعـود عمـر حمـد المانــع 9
يشغل المنصب 

من تاريخ 
0222 

 مجموعة المانـــع
مستقل/ غير 

 تنفيذي
1,345,320 
(0.27%) 

 

61 
السيد/ احمــد يوســف حسيـن 

 علي كمـال
 عضو

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0266 

شركة الصخامة 
للتجارة 

 والمقاوالت

غير مستقل/ 
 غير تنفيذي

24,519,320 
(4.9%) 

  عضو مجلس
إدارة بشركة 

القطرية 
للصناعات 

 التحويلية

66 
اللواء الركن/ دحـالن 

 جمعــــــان بشيـــــر الحمـــــد
 عضو

يشغل المنصب 
من تاريخ 

0222 

محفظة استثمارات 
 القوات المسلحة

 مستقــل/ غير
 تنفيذي

6,068,630 
(1.21%) 
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     الصفحة 02        

 إجتماعات المجلس .1.4

 مرات خالل الفترة المشمولة في التقرير وفق الجدول التالي: ةستإدارة المجموعة على االجتماع ل فقد حرص مجلس ،وفقا لميثاق مجلس اإلدارة

 عدد األعضاء الغائبين بالوكالةاألصوات  عدد األيام بين االجتماعين عدد الحاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات المجلس

 6 6 - 9 0202فبراير  60 6

 - - 66 66 0202 أبريل 09 6

 - 0 *620 9 0202 إغسطس 9 6

 0 - 60 9 0202 سبتمبر 02 4

 0 6 66 6 0202 أكتوبر 06 5

 6 0 66 6  0202ديسمبر 66 1
 جرى تجاوز المواعيد المحددة لدورية إنعقاد المجلس. (COVID-19)*نظراً لإلجراءات اإلحترازية التي تم إتخاذها بسبب جائحة كورونا 

 

 اجتماعات(: 1)عدد  0202ويبين الجدول التالي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 نسبة الحضور %   غياب توكيل حضور أعضاء مجلس االدارة م.

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

 %622 (-) (-) (1) حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الشيخ/ 6

 %622 (-) (-) (1) السيد/ عـــــادل علي بن علي المسلمانــــي 6

 %66 (6) (6) (6) جبــر بن حمد بن جاســــم آل ثاني الشيخ/ 4

 %16 (0) (-) (6) الشيــخ/علــي بـــن غانـم بـــن علي آل ثانــي 5

 %622 (-) (6) (6) دحالن جمعان بشير الحمد الركــــن/اللــــواء  1

 %622 (-) (-) (1) فكتــــــــــور نظيـــــم رضـــــــا آغــا السيـــــــد/ 7

 %622 (-) (6) (6) حســــــام عبــد الســــالم ابـو عيسـى السيد/ 8

 %622 (-) (6) (6) سعـــــــود عمــــــر حمــــد المانـــــع السيـــــد/ 9 

 %62 (6) (6) (0) السيــــــد/ أحمــد يوســف حسيـــن كمــال 61

 %622 (-) (6) (6) السيــــــد/ حســـــن جاســــم درويـش فخـــــرو 66
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     الصفحة 03        

  تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعلم المستمر .1.5

 .ممارسة مهامهممن  مبهيكل المجموعة واإلدارة وجميع المعلومات األخرى التي تمكنه أعضاء مجلس إدارة المجموعة اإللماميتوجب على 

هذا السياق  وفي .لتعليم المستمر والمعرفةا دعمإلماماً بمستجدات األمور باإلضافة الى لهم وبناًء على ذلك، فقد أعدت المجموعة سياسة تدريب ألعضاء المجلس توفر 

بالترتيب مع رئيس المجموعة السيد بسام حسين بإدارة ورشة عمل تدريبية الترشيحات قامت لجنة   لس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهأعضاء مج أداءوسعياً لتطوير 

بعد إنتشار  0221منذ سنة  ألعضاء مجلس اإلدارة تتعلق بتأثير جائحة كورونا على أسواق التأمين و ملخصها أنه قد بدأ العمل على إستثناء األوبئة في عقود التأمين

 ل. وباء سارس. و أن عدم وجود إستثناء قبل ذلك التاريخ قد أدى إلى أن تقوم المحاكم بالحكم لصالح العمالء عن خسارة األرباح و توقف العم

فة التعويضات كلفة األقساط من ناحية وانخفاض كلشارحاً التأثيرات االيجابية ويتمثل أبرزها في ارتفاع إضافة الى تأثير هذا الوباء على شركات التأمين مباشرة ونتائجه 

  والسلبية منها وتتمثل عدم قدرة العمالء على دفع التزاماتهم المادية وانخفاض قدرة األوراق المالية العالمية وأسواق االستثمار.

 

  فصل الواجبات بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .1.1

 .االفصل بين واجبات كل منهموألدوار بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واضح ل فصل (ظام حوكمة الشركاتن)بالتناسب مع لمجموعة ا ميثاقيتضمن 

  واجبات رئيس مجلس اإلدارة .1.7

 إلدارة،جلس ام رئيس المجلس هو المسؤول عن ضمان حسن سير العمل في المجلس بما في ذلك إيصال المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب إلى أعضاء

 نظام الحوكمة.في رئيس مجلس اإلدارة في أي من لجان المجلس المنصوص عليها وقد حرصت المجموعة على عدم عضوية 

 ، وضمان سير إجتماعات المجلسموميةالعالجمعيات جتماعات إأيضاً على رئاسة المجلس ولكنها تشمل فقط ن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ال تقتصر إ

جدول أعمال إجتماعات المجلس، وتسهيل التواصل الفعال مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس وإعتماد وتشجيع أعضاء المجلس على المشاركة،  بشكل فعّال،

 تقييم أداء المجلس بشكل سنوي باإلشتراك مع لجنة الترشيحات.باإلضافة الى اإلدارة، 

 التزامات أعضاء مجلس اإلدارة  .1.8

تحديد األهداف االستراتيجية طويلة األمد، وتطوير نظام قوي وذلك ب المجموعة لى أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعين اإلعتبار أن دورهم األساسي هو قيادةيتوجب ع

 لحوكمة المجموعة وممارسات إدارة المخاطر.
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     الصفحة 04        

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  .1.9

في إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين، وأصحاب يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة 

و مارسات غير القانونية أالمصالح، ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال والم

 مال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.التعسفية أو أي أع

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

معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على  .6

 موثوق به.

 يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة المجموعة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس. .0

ذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخا .6

 فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة.

عن تدريبهم إن لزم يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المجموعة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال  .6

 األمر.

 بوجه خاص يجب على المجلس التأكد من إتاحة المجموعة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غير التنفيذيين .6

 وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

اوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات المجموعة أو رهنها، أو إبراء مديني المجموعة من التزاماتهم إال إذا كان ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تج .1

لتصرفات المذكورة مصرحاً له بذلك في نظام المجموعة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام المجموعة أحكاماً في هذا الشأن، فال يجوز للمجلس القيام با

 ، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض المجموعة.موميةمن الجمعية الع إال بإذن

 ، اإلدارة التنفيذية واللجان تقييم أداء مجلس اإلدارة .1.61

تباع المعايير المعتمدة ضمن إطار عمل بإالسنوية ذلك  المكافأةصرف  إلىمما أدى  مجلس اإلدارة ألداءلجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي وموضوعي سنوي قامت 

 وذلك على النحو التالي:  0202اللجنة بتقييم أداء المجلس خالل العام 

 بدورية االجتماعات.التقيد  .6

 االجتماعات.نسبة حضور  .0

 المطروحة على جدول اعمال المجلس.سرعة وفعالية إنجاز القضايا  .6

 ت المجلس.مدى التقيد بالشفافية واالفصاح فيما يتعلق بقرارا .6

 نبثقة من المجلس وتنفيذ توصياتها.التفاعل مع مختلف اللجان األخرى الم .6
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     الصفحة 05        

 مدة.تالهداف وتطبيق السياسات المعتحقيق الخطط وا .1

 

 ً لعليا بشأن امن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية فانه يتوجب على مجلس اإلدارة تقييم أداء اإلدارة التنفيذية  6.6للمادة رقم  وفقا

أن  .قابيةالرالطريقة التي عالج بها المجلس المسائل تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، الشكاوى، المقترحات، البالغات، و

 المجموعة التزمت بهذه المادة من خالل نشاط لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس االدارة.

 

 ً ة نه يتوجب على مجلس اإلدارإفمن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية،  69للمادة رقم  وفقا

التزمت بهذه المادة من خالل اصدار التقرير السنوي للجنة الترشيحات عن نشاط مجلس االدارة خالل السنة ان المجموعة اللجان المنبثقة عنه. أعمال تقييم ومراجعة 

  قيق.المالية والتقرير السنوي عن نشاط لجنة المكافات والتقرير السنوي عن نشاط لجنة التد



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 0202تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 06        

 مهام اإلدارة التنفيذية  .1.66

 المهام والصالحيات المسمى الوظيفي 

 رئيس مجموعة الدوحة للتأمين  6
االشراف ومتابعة عمليات المجموعة والشركات التابعة والفروع داخل قطر وخارجها ورفع تقارير دورية الى مجلس 

 االدارة. 

 عمل مجموعة الدوحة للتأمين ورفع تقارير دورية الى رئيس المجموعة و/أو مجلس االدارة.االشراف ومتابعة  الرئيــــــس التنفيــــــــذي 6

6 
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 

 القانونية/ السيارات
المتعلقة بالمجموعة واالشراف على دائرة تأمينات وحوادث السيارات ورفع تقارير دوريه الى القانونية متابعة القضايا 

 التنفيذي.الرئيس 

 الى الرئيس التنفيذي. دوريةاالشراف ومتابعة العمليات الفنية للتأمين وإعادة التأمين ورفع تقارير الرئيــــس التنفيــــذي للعمليــات 4

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

 االشراف والرقابة على الشؤون المالية ورفع تقارير دورية الى الرئيس التنفيذي.  الرئيس التنفيذي للمالية 1

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

8 
سؤول /مزامـااللت رئيس متابعة

 بالغ اإل

 افحةكاإلدارة واالشراف على العمليات المتعلقة بم .الرقابيةاالشراف على تقارير الحوكمة واي تقارير تطلبها الجهات 
متابعة إلتزام المجموعة بالمتطلبات التنظيمية و الرقابية و المتطلبات المحددة في  غسل االموال وتمويل االرهاب.

 ضوابط المجموعة الداخلية.سياسات و إجراءات و 

9 
تكنولوجيا ل الرئيس التنفيذي

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

 االشراف على ملفات الموظفين واعداد الرواتب الشهرية وتحويلها. مدير أول الموارد البشرية 61

 االشراف على الشؤون االدارية. مدير أول الشؤون اإلدارية  66

 المخاطرمدير  66

الدورية إلستراتيجية المجموعة في إدارة مراجعة المعتمد في المجموعة ، الدارة المخاطر إل العام طاراإلاالشراف على 
المخاطر و تحديثها ، تحديث سجل المخاطر و الضوابط التخفيفية ، مراقبة العمليات الداخلية ، التأكد من اإللتزام 

تحمل المخاطر والرغبة في المخاطرة و رفع التقارير الدورية إلى اإلدارة العليا و لجنة إدارة ببالعتبات المتعلقة 
 .المخاطر
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     الصفحة 07        

  لجان المجلس 

ولجنة إدارة المخاطر وذلك لتسهيل أعمال المجلس والمساعدة  لجنة المكافآت لجنة االستثمار والعقار، لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات ، أنشأ المجلس خمس لجان وهم

 في تنفيذ مسؤولياته وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة.  

 

 لجنة التدقيق .7.6

ى تسعكما ، مجلس بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخليةللالتوصيات و ، وتقوم بإرسال التقاريراإلدارةمجلس من أعضاء ( 6ثالثة )تتكون لجنة التدقيق من 

 .فيذيةالتنإلى جانب المناقشات مع اإلدارة  لمراجعة الداخلية والخارجية،لالتقارير الدورية  من خالل لمجموعةفي المخاطر األساسية لكافية الرقابة الضمان توفر ل

. اهيُفّصل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات إجتماعاتها ومسؤوليات، ولجنة ميثاقاً لمساعدتها في ممارسة صالحياتها وأداء واجباتهاالإعتمدت وقد 

ات ممارسالأفضل مع متطلبات العمل وتوافقه مع سنويا لضمان مالءمته  تهيتم مراجع، والذي المعتمد من مجلس اإلدارةالعمل  لميثاق اً تباشر اللجنة مهامها وفقو

 .  العالمية المتبعة

 -إطـــار عمــل اللجنة وصالحيتها:

مهام وجه الخصوص تتولى القيام بال تتولى اللجنة بشكل عام ، كافة األمور المتعلقة بالتأكد من سالمة السياسات واإلجراءات المالية والرقابية، وإدارة المخاطر.وعلى

 التالية: 

 إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب األمر. -6

 وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقاللهم في أداء عملهم.  -0

 إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي . التوصية -6

 ة على ما يلي:رة خاصاإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية، والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ، ومراجعة تلك البيانات والتقارير والتركيز، بصو -6

 علقة بالمحاسبة. أي تغييرات في السياسات والتطبيقات والممارسات المت -أ        

 النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا. -ب        

 التعديالت األساسية الناتجة عن التدقيق. -ج        

 مواصلة عمل نشاط المجموعة بنجاح. -د        

 التقييد بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة. -ه        
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     الصفحة 08        

 التقييد بقواعد اإلفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية. -و        

 التقييد بقواعد إدراج السوق. -ز        

 والتقارير.، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك األرقام والبيانات وميةتحري الدقة فيما تعرضه المجموعة على الجمعية العام -6

 بالمجموعة.  الداخلية المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة التنسيق بين -1

 دراسة أية مسائل مهمة وغير عادية، تتضمنها التقاريرالمالية والحسابات المرحلية والختامية. -6

 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر .  -6

 ة ومدى كفاية نظام ونطاق برامج التدقيق الداخلي. تقييم فاعلي  -9

 ومراقب الحسابات.  التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة -62

 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.  -66

مسائل تثير الريبة أو الشك في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية.وضمان إجراء تحقيق مستقل وعادل  وضع نظام إبالغ سري، ألصحاب المصالح بشأن أي -60

 حول هذه المسائل ، وحماية المبلغ من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يصيبه. 

 التحقق من مدى تقيد المجموعة بتطبيق قواعد السلوك المهني القويم في السياسات المعتمدة . -66

 بذوي الخبرة واإلختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة المجموعة .   يجوز للجنة اإلستعانة -66

يا لمجموعة يجوز للجنة الحصول على اية معلومات وبيانات في سبيل ممارسة عملها ، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العل -66

 ، لحضور إجتماعاتها ومناقشتها في امر محدد في الدعوة لحضور االجتماع .الدوحة للتأمين والشركات التابعة 

متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر  -في الوقت الذي يحدده -إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس -61

 محددة بناًء على تكليف من المجلس أو رئيسه.

 مراجعة تعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت. -66

في اإلعتبار أعمال المجموعة، ومتغيرات السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية  بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً  وضع ومراجعة سياسات المجموعة -66

 ة.للمجموع

 اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشيح لها. -69

 تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة. -02
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     الصفحة 09        

لقرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على مناقشة مراقب الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة ا -06

 المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.

 إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس. -00

 ترفع اللجنة تقاريرها الدورية حول نتائج إعمالها، وتوصياتها لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها ، وإعتمادها ضمن سياسات المجموعة.  -06

 تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى، يفوضها بها مجلس اإلدارة، وتقع ضمن إختصاصاتها.  -06

 :مالسادة التالية أسمائهتتكون لجنة التدقيق من و

 المسمى االسم الرقم

 رئيس الشيخ / علـي بـن غانــــــم بــن علي آل ثانـــي 6

 لجنة عضو السيد / فكتــــــــــــور نظيـــــم رضـــــا آغـــــا 6

 لجنة عضو السيد / حســـام عبــــد الســـــالم ابـو عيســــى 6
 

 العام: ويبين الجدول التالية تفاصيل إجتماعات اللجنة خالل

إجتماعات 
 اللجنة

 عدد الحاضرين تاريخ االجتماع
عدد األعضاء 

 الغائبين

 - 6 0202فبراير  60 6

 - 6 0202مارس  61 6

 - 6 0202 أبريل 09 6

 - 6 0202 أغسطس 29 4

 6 0 0202أكتوبر  06 5

 6 0 0269 ديسمبر 06 1

 :التاليةلخص في األمور تتإنجازات اللجنة وبشكل أساسي، فإن أهم 

 .66/60/0269في  االـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده كم .6

 .0202الـمصادقة على عرض تدقيق الـحسابات الـخارجي للعام  .0

 .0269الـمصادقة على التقرير السنوي ألعمال التدقيق الداخلي في الـمجموعة للعام الـمالي  .6

 توطئة إلعتمادها من مـجلس اإلدارة. 0269م الـمصادقة على التقرير السنوي للجنة التدقيق للعا .6

 .0269الـمصادقة على تقرير مدير التدقيق الداخلي السنوي الخاص بـمكافحة غسل األموال وتـمويل اإلرهاب للعام  .6
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     الصفحة 21        

 .الدوائر الفنية في المجموعةالـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي ألعمال  .1

 ( الصادرة من مدير التدقيق الداخلي بالـمجموعة.Follow up Review reportsالـمصادقة على تقارير الـمتابعة ) .6

 مراجعة تفصيلية لتعامالت الـمجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك الـمعامالت في كل إجتماع.  .6

 مع إدارة التدقيق الداخلي بالـمجموعة. (Internal Controls Over Financial Reporting – ICOFR)الـمالية  على البياناتمناقشة تقاريرالرقابة الداخلية  .9

توطئة إلعتمادها من  0269 الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي السنوي الـخاص بـمدى التزام الشركة باإلطار العام إلدارة الـمخاطر الخاص بـها وفاعليته للعام .62

 مـجلس اإلدارة وقناعتهم باإلطار العام إلدارة الـمخاطر.

 .66/26/0202الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده للربع األول للمجموعة كما في  .66

 .62/21/0202الـمصادقة على البيانات الـمالية الـموحده النصف سنوية للمجموعة كما في  .60

 .62/29/0202ات الـمالية الـموحده للربع الثالث للمجموعة كما في الـمصادقة على البيان .66

 ند توش.آمناقشة مراقب الـحسابات الـخارجي السادة ديلويت  .66

محددة لصرف مبالغ  اتصالحي دائرة تعويضات التأمين الصحي و تأمينات الحياة الجماعية الـحوادث العامة و اعتمدت اللجنة منح موظفي دائرة تعويضات .66

 .وائرالمعنيةبات بالدطال/ الـم ويضاتالتع

 إعتماد تشكيل لجنة شطب المركبات و لجنة بيع حطام المركبات و قطع الغيار)السكراب(. .61

ألسواق لبشأن مدى التزام المجموعة بتطبيق السياسات واالجراءات والضوابط والتعليمات واالرشادات والقوانين الصادرة من هيئة قطر مراجعة تقرير مدير اإللتزام  .66

 (. QFMAالمالية )
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 -:6161توصيات لجنة التدقيق خالل عام 

 السعي إلى تطوير وتـحديث دليل السياسات واالجراءات لـجميع دوائر الـمجموعة بـما فيها الشركات التابعة والفروع. .6

 والفروع.تـحديث وتطوير نطاق الصالحيات والتفويضات في الـمجموعة والشركات التابعة  .0

 تطوير وتـحديث الخدمات التقنية الـحديثة حسب متطلبات الـمجموعة وبـما يتماشى مع متطلبات مصرف قطر الـمركزي. .6

 تـحديث وتطوير برامج تدريبية وتوعية للموظفين بـهدف اضافة قيمة للمجموعة. .6

 فصل الـمهامات الوظيفية وتـحديد صالحيات كل موظف. .6

 ت الـمفتوحة في تقارير الـمتابعة للتدقيق الداخلي من قبل الدوائر الفنية واإلدارية للـمجموعة.السعي في إغالق الـمالحظا .1

 ( مـما يعطي قيمة جيدة للمجموعة.ICOFRالعمل على سرعة سد الفجوات الـموجودة في تقرير الرقابة الداخلية على البيانات الـمالية ) .6
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  لجنة الترشيحات .7.6

  

تضمن األول منها و حضره جميع األعضاء  0202ت خالل عام إجتماعا 6لجنة العقدت ( أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد 6)ثاللثة تتكون لجنة الترشيحات من 

، و الثالث  0206 – 0206ات ة مدتها ثالث سنويدالموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي للعمليات ، و الثاني على فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لوالية جد

وافقة على طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة و رفع التقرير م، و اإلجتماع الرابع تضمن النظر و ال في المجموعة تضمن الموافقة على تعيين مدير إدارة المخاطر

ألداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحـات اللجنة بهذا الشأن  إلى المجلس يتضمن تحليالً شامالً التقريرالسنوي رفع جموعة ، و إلى مجلس إدارة الم ذلكب

  -متضمنــاً ما يلي:

 عـــــدد اجتماعــــــــــات اللجنـــــــة.-أ 

 التقيــــــــد بدوريــــــــــــة االجتماعــــــــــات. -ب 

 نسبــــــــــة حضــــــور االجتمـــــاعــــــــــات. -ج          

 سرعـــــة وفعاليــــــــة إنجاز القضايا المطروحــــــــة. -د          

 

 -هيكليــة وتشكيل اللجنة ونظام عملها: 

اللجنة صحيحاً إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها ويراعى في اختيار تكون اللجنة برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على األقل وال يكون انعقاد   -6

 أعضاء اللجنة توافر الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصاتها .

ح شيحــة ترتتولى اللجنة وضع اسـس ومعاييرعامة تستعين بها الجمعية العمومية في انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وفقاً لالئ -0

 .66/26/0266وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 

 ترشيح من تراه اللجنة مناسباً لعضوية المجلس في حال خلو اي من مقاعده. -6

 وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة بهدف سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة. -6

 يح من تراه اللجنة مناسباً لشغل اي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليـا. ترش  -6

 تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة. -1

 هيئة قطر مصرف قطر المركزي و رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس اإلدارة متضمنة توصياتها في هذا الشأن على ان ترسل منها نسخة إلى -6

 مرفقاً بها صور من مسوغات الترشح.للموافقه عليها  سواق المالية لأل
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  -ا يلي:رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليالً شامالً ألداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحـات اللجنة بهذا الشأن متضمنــاً م -6

 عـــــدد اجتماعــــــــــات اللجنـــــــة.   -أ 

 قيــــــــد بدوريــــــــــــة االجتماعــــــــــات.الت -ب 

 نسبــــــــــة حضــــــور االجتمـــــاعــــــــــات. -ج          

 سرعـــــة وفعاليــــــــة إنجاز القضايا المطروحــــــــة. -د          

 بالشفافيــــــــــــــــــــــة واإلفصـــــــــــاح.مـــــدى التقيــــــد  -ـه          

جميع محاضر االجتماعات باإلضافة إلى ضمان وصول المعلومات والوثائق والمحاضر إلى جميع أعضاء اللجنة  ظيقوم امين سر اللجنة بتنسيق اعمالها وحف -9

 بشكل كامل وسريع.

اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في أعمال  يجوز ان تعقد اللجنة إجتماعاتها عن بعد بواسطة -62

 اللجنة وإصدار القرارات. 

 تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على األقل أو كلما دعت الحاجـة. -66

 من السادة التالية أسمائهم: الترشيحاتوتتكون لجنة 

 المسمى االسم الرقم

 الرئيس السيد / حسـن جاســم درويـــش فخــرو 6

 عضو  السيد / سعود عمر محمد المانع  6

 عضو السيد / عادل علي بن علي المسلماني 6

 

 -:6161في عام  توصيات لـجنة الترشيحات

 ومكافأة اإلدارة التنفيذيـة العليا. اعتمد مجلس اإلدارة توصيات لجنة المكافآت بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت اللجان .6

 رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليالً شامالً ألداء المجلس. .0

سواق هيئة قطر لألرفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس اإلدارة متضمنة توصياتها في هذا الشأن على ان ترسل نسخة منها إلى مصرف قطر المركـزي و  .6

 المالية.

 ع خطة التعاقب الوظيفي على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة.وضع مشرو .6
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     الصفحة 24        

  لجنة االستثمار والعقار .7.6

تختص بدراسة فرص االستثمار المتاحة في مجال العقار والقطاعات المالية األخرى سواء ( أعضاء من مجلس اإلدارة، و1) ستةمن االستثمار والعقار تتكون لجنة 

تسييل أو تصفية المحافظ جزئياً أو كلياً أو رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها حسب بشأن القرارات المناسبة  خارجهـا، وتمتد مهام اللجنة الى إتخاذداخل الدولة أو 

 .لدى البنوكالمجموعة لتحقيق أفضل العوائد على ودائع  الممكنة لواقع الحال ودراسة السب

 :0202خالل العام  واحد اعاجتم عقدت اللجنة وقدوتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم، 

 المسمى األسم الرقم

 الرئيس الشيخ / نواف ناصر بن خالد آل ثانـي 6

 عضو الشيخ / حمد بـن جاسم بن محمد آل ثاني 6

 عضو السيد/ عــادل علي بن علي المسلمانـــي 6

 عضو الشيخ / جبر بن حمد بن جاسم آل ثانـي 4

 عضو السيد/ سعود عمر حمد المانع 5

 عضو أحمد يوسف حسين كمالالسيد/  1

 

 وبشكل أساسي، فإن مسؤوليات اللجنة تتلخص في األمور التالية:

  مع تقديم التوصيات الالزمة بشأنها. مجلس اإلدارةلاإلستثمار والعقـار، ورفعها  لجنةمراجعة االستراتيجية اإلستثمارية المقترحة من قبل  .6

 .، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأنهاللمجموعةمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية اإلستثمارية  .0

فرص اإلستثمارية، وعمليات التحقق القانوني والفني والمالي للفرص المتاحة، وتقييم إدارة اإلستثمار الدوري للمحافظ دراسة تقارير إدارة اإلستثمار، بشأن ال .6

على مختلف أنواعها. وإتخاذ القرارات الالزمة، أو رفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة، حسب واقع الحال، ووفقاً لمصفوفة المجموعة اإلستثمارية وإستثمارات 

 .صالحيات التي يعتمدها مجلس اإلدارة بشأن قرارات اإلستثمارال

ية أو مملوكة لهـا، تحديد القيمة اإليجارالمجموعة دراسة الفرص االستثمارية المتاحة في مجال العقار واتخاذ القرارات المناسبة بشأن بيع أو شراء عقارات تخص  .6

واتخاذ للمجموعة أو عروض صيانة العقارات المملوكة للمجموعة ستدراج عروض بناء عقارات والمؤجرة من قبل الغير، اللمجموعة للعقارات المملوكة 

 .القرارات المناسبة بشأن هذه العروض

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأن فرص اإلستثمار. .6
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 ت آلجنة المكاف .7.4

، وعلى التعميم 0266لسنة ( 60)( أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد أنشأت بعد االطالع على قانون مصرف قطر المركزي رقم 6ت من ثالثة )آتتكون لجنة المكاف

، وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات 0266لسنة ( 66)، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 66/26/0261الصادر عن المصرف بتاريخ  0261لسنة ( 6)رقم 

 . القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية

 :وفي ضوء األمورالتالية 60/60/0266تفعيال لسياسة المكافآت المعدلة من مجلس اإلدارة 

  قطري. مليون لاير 66.9، إذ بلغت خاللها صافي أرباح المجموعة 0269النتائج السنوية المتحققة في نهاية السنة المالية  .6

بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية  66/26/0261المؤرخ في  0261( لسنة 6تعميم مصرف قطر المركزي رقم )تطبيقا ل .0

مليون  6.6ولس اإلدارة مليون لاير لرئيس مج 0بالدولة تكون معه هذه المكافأة غير متجاوزة السقوف المحددة بموجب قرار المصرف وهي مبلغ حده األقصى 

 ألف لاير لكل عضو مجلس إداة مشارك في لجان المجلس.   و عليه قررت اللجنة رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بما يلي: 622لاير لكل عضو ومبلغ 

عن حضور اجتماعات لجان ر.ق. )أربعة ماليين لاير قطري( لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات المجلس و  6,222,222توزيع مبلغ  .أ

  مجلس اإلدارة.

  ر.ق. كما هو محدد في الميزانية. 6,906,222اإلدارة التنفيذية العليا بمبلغ إجمالي  عضاءألتوزيع مكافأة سنوية  .ب

 -إطـــار عمــل اللجنة:

عتها مجلس وأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا ، ومراجتحديد سياسة ومبادئ المكافآت والرواتب في الشركة . بما في ذلك المكافآة التي يتقاضاها رئيس ال -6

 عندما تقتضي الضرورة ذلــك.

  -االعتبار المعايير التالية :عين في  ةً خذآتقوم اللجنة بوضع سياسة المكافآت   -0

 أداء الشركة على المدى الطويل.  .أ

 النمو المجدي المستهدف للشركة.  .ب

 مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس اإلدارة. .ج

 مسؤوليـات ومهام اإلدارة التنفيذية العليــا. .د

 

م مصرف تعمي تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة تكون معه هذه المكافأة وبحسب -6

مليون لاير  6.6مليون لاير لرئيس مجلس اإلدارة و 0لغ حده األقصى غير متجاوزة السقوف المحددة في القرار وهي مب 0261( لسنة 6قطر المركزي رقم )

 ألف لاير لكل عضو مشارك في لجان اإلدارة. 622لكل عضو ومبلغ 
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     الصفحة 26        

 ت.آتقوم اللجنة باالشراف على تطبيق سياسة ومبادئ المكاف -6

ً اإلستعانة بموظفي الشركـة ، ودعوة المدراء يجوز للجنة اإلستعانة بذوي الخبرة واالختصاص إذا ما لزم األمر على نفقة الشركة . كما  -6 يجوز لها ايضا

 التنفيذيين في الشركة للمشاركة بأعمالها.

 تتولى اللجنة القيام بأية مهام أخرى ، يفوضها بها مجلس اإلدارة ، وتقع ضمن إختصاصاتها. -1

 ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة إلعتمادهــــــا. -6

 مكافآت من السادة التالية أسمائهم:وتتكون لجنة ال

 المسمى األسم الرقم

 رئيس السيـد/ عــــادل علي بـن علـــــي المسلمانــــــــي 6

 عضو اللـواء الركـن / دحــالن جمعــان بشيــــر الحمــد 6

 عضو السيد / سعود عمر حمد المانع 6

 

 -:6161في عام  توصيات لـجنة المكافآت

  بتوزيع المكافأة المحددة في الميزانية على رئيس وأعضتتتتتتتاء مجلس االدارة يتم اخذاً بعين االعتبار  60/20/0202المكافآت في اجتماعها المنعقد في اوصتتتتتتتت لجنة

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

 واألفكــــار. يشـــارك بالمعلومات 1

 يحضــر إجتماعات مجلس اإلدارة بإنتظام وفي الوقت المحدد. 2

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

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

 وإبداء مالحظات مجلس اإلدارة.يتقبل ردود فعل  5

 يقــدم رأيــه بصدق في القضـــايا المطروحـــة. 6

 قــادر على ترتيب األولويات والتركيــز على تحقيق األهداف. 7
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     الصفحة 27        

 يقــدم المشورة البناءة في مناقشات ومداوالت المجلـس . 8

 يمتلك مهارات تحليلية تساهم في عملية صنع القرار. 9

 يبـــادر في طلب المعلومات الكتســاب المعرفة. 61

 يعــمل على ربط األهداف بإستراتيجيات الشركة. 11

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

 يعي كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المهام الموكلة له. 66

 

د خالل االطالع على جدول حضور اجتماعات مجلس االدارة الذي أشرفت على اعداده لجنة الترشيحات والذي يبين عدد حضور اجتماعات المجلس وعدوكذلك من 

ل لك مجلسالحضور الشخصي منها او عمل توكيالت إلى اعضاء أخرين وعدد الغياب عن حضور الجلسات وبالمجمل تحديد النسبة المئوية لحضور اجتماعات ال

 عضو.

 ج المالية المتحققة ء النتائقامت لجنة المكافآت برفع توصية إلى مجلس االدارة بتحديد المكافآة السنوية لكل من رئيس المجموعة والسيد الرئيس التنفيذي وذلك في ضو

 خالل العام واالداء الكلي للمجموعة.

 بصتتترف مكافأة لالدارة التنفيذية العليا وكبار الموظفين والعاملين بالمجموعة وذلك  0202العام  قامت لجنة المكافآت برفع توصتتتية بتحديد مبلغ مستتتتقطع من ميزانية

وفقاً الرشتتتتادات التقييم التي تقوم على استتتتاس النزاهة  0202بعد تقييم مستتتتتويات وكفاءة اداء الموظفين خالل العام  0202في ضتتتتوء النتائج التي تحققت في العام 

ز على فريق العمل والتفكير االبداعي على االداء الجيد وتحقيق األهداف المرجوة تصتترف مقابل عدد من الرواتب االستتاستتية تتراوح بين الشتتخصتتية للموظف والتركي

 ءبحستتتب مدة خدمة الموظف خالل الستتتنة المالية وعلى ان يترك للرئيس التنفيذي تحديد مبلغ المكافأة المناستتتب لكل موظف في ضتتتو 6,6راتب استتتاستتتي واحد إلى 

 بالتنسيق مع العضو المنتدب بالمجموعة.
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  لجنة إدارة المخاطر .7.5

ة، عتكون مهمتها تحديد وتحليل وتقييم كافة المخاطر التي تواجهها المجمووالتنفيذية العليا  واإلدارةمجلس اإلدارة  من أعضاء( 6) بعسالمخاطر من  إدارةتتكون لجنة 

 اللجنة خالل العام:ويبين الجدول التالي تفاصيل إجتماعات 

 عدد األعضاء الغائبين عدد الحاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات اللجنة

 6 1 *م2002 سبتمبر 26 6

و اإلجراءات اإلحترازية المتخذة، من ضمنها التباعد اإلجتماعي، لم تتمكن اللجنة باإلنعقاد أكثر  0202في عام  69كوفيد  –مالحظة: نظراً لتفشي فايروس كورونا *

 . 0202من مرة في عام 

 وبشكل أساسي، فإن أهم إنجازات اللجنة تتلخص في األمور التالية:

 فيما يتعلق بما يلي: سةسدارة مخاطر المؤإل العامطارإلإجراء مراجعة كاملة لقامت اللجنة ب .6

 استراتيجية و سياسة المخاطر. .أ

 الرغبة في المخاطرة. .ب

 قابلية تحمل المخاطر. .ج

الحالي مناسب وال يتطلب أي تعديالت ، فيما يتعلق باستراتيجية وسياسة المخاطر ، ومدى الرغبة في  إدارة المخاطر لجنة المخاطرعلى أن إطار موافقة .0

 .، في ضوء المراجعةطرقابلية تحمل المخاالمخاطرة و

التسلح، و التعليمات و اإلرشادات الصادرة يل اإلرهاب و منع إنتشار وفي ظل التغييرات الحاسمة داخل الدولة بشأن منظومة مكافحة غسل األموال و تم .6

و إعتماد دليل سياسات وإجراءات وأنظمة  بإجراء التعديالت الالزمةللجنة ، قامت امن قبل مصرف قطر المركزي و هيئة قطر لألسواق المالية بشأنها

 . 0202 اكتوبر وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمجموعة الدوحة للتأمين، و الذي تم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة في

الدمار الشمال، بما يتوائم مع المخاطرالمتأصلة  بمراجعة و إعتماد تقريرالمجموعة لتقييم مخاطر غسل األموال و تمويل اإلرهاب و إنتشار أسلحةقامت اللجنة  .6

 نتائج في عين اإلعتبار. لقوم اللجنة بإعادة تقييم المخاطر فور صدور التقييم الوطني و القطاعي ألخذ هذه االتي تواجهها المجموعة. و ست

ى مصرف قطر المركزي، حيث تم الموافقة من قبل مصرف قطر قامت اللجنة بإعداد تقارير لجنة المخاطرحول منتجات تأمينية مقترحة جديدة و تقديمها إل .6

 المركزي على عدد من المنتجات الجديدية.
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 وتتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم:

 المسمى األسم الرقم

 رئيس عيسى السيـد/ حسـام عبد السالم ابــــو 6

 عضو السيد/ بســــــــــــــــام حسيــــــــــــن 6

 عضو السيــد / جاسـم علـي عبــد الرحمـن المفتــاح 6

 عضو ـــد حـــــكـــــمتئالســـيد / عـــــا 4

 عضو السيد / غيث جردانه 5

 عضو السيد / روني دانيال 6

 و سكرتيرعضو السيد / رامي الحاج حسن 7

 

 سر المجلس أمين 

ة العليا. اإلدارأمين سر المجلس بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لترتيب اإلجتماعات، ويلعب دوراً حيوياً في تسهيل اإلتصال بين أعضاء مجلس اإلدارة ويعمل 

 ل ألكثر من ثالث سنوات.توثيق قرارات المجلس، ويحمل مؤهالً جامعيا في القانون ولديه خبرة في دور مماثباإلضافة لويحتفظ بمحاضر إجتماعات المجلس، 

 

 حقوق أصحاب المصالح  

احترام والحفاظ على حقوق اصحاب المصالح األخرى في المجموعة، بما في ذلك الموظفون، الدائنون والعمالء في  ينتهجها المجلسعامة ياسة المجموعة س تعتمد

لة ومات ذات الصوالموردون والشركاء االستراتيجيون والمستثمرون بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات وقواعد السلوك المهني وبما يكفل حصولهم على المعل

 على معطيات ومعلومات سليمة.  تخاذ قراراتهم بناءً شفافية تمكنهم من اب

األداء المالي وضع وتحتفظ المجموعة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح األخرى حيث تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بال

 للشركة بشكل منتظم عن طريق الموقع االلكتروني للمجموعة. 
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 قابة الداخليةنظام الر 

( في المجموعة، وقد إعتمد المجلس مجموعة شاملة من الوثائق بما في ذلك Internal Control Frameworkمجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية )

فل والتشغيلية لتنظيم عمليات المجموعة. وقد كالهيكل التنظيمي، وهيكل الدرجات والمرتبات، وتوصيف الوظائف، والسياسات واإلجراءات، وتفويض السلطة المالية 

 المجلس، من خالل تفويضات السلطة الموجودة، أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.

رقابة إطار الألسواق المالية، ومن أجل االرتقاء إلى أعلى معايير الحوكمة، فيما يتعلق بل قطر من أجل االمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة

عالية النطاق لكل من مدى الفالداخلية وإدارة المخاطر، وخاصة تلك الضوابط التي لها تأثير كبير على البيانات المالية، أجرت مجموعة الدوحة للتأمين تقييماً واسع 

 .التشغيلية والفعالية التصميمية إلطار الرقابة الداخلية

مواصلة هذا التمرين بالمجموعة  قومت .ية التي لها تأثير كبير على البيانات المالية والتدابير والضوابط المخففة المرتبطة بهاتم تحديد واختبار وعالج المخاطر الرئيس

لالزمة لمعالجة ا بإتخاذ اإلجراءاتتقوم اإلدارة العليا على شكل سنوي مستمر، وعندما تفشل تدابير الرقابة الرئيسية، سواء من حيث التصميم أو الفعالية التشغيلية، 

 لضمان الحد من المخاطر التي تواجهها المجموعة. و نقاط الضعف

متثال المجموعة لقوانين وأنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ولتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وافق مجلس في ضوء األهمية الحاسمة إل

 البرنامج الفنيتنفيذ هذا ب قامت المجموعة. Fiservعلى شراء حل برمجي فني شامل من الشركة العالمية الشهيرة  0269في عام  إدارة مجموعة الدوحة للتأمين

، باإلضافة إلى اعتماد تدابير الرقابة األخرى لالمتثال للمتطلباتنا التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بمكافحة غسل 0202 في عاملمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 ، بما يشملمن العام الثانيلتدريب كافة األطراف ذات العالقة قبل نهاية الربع  0206كما قامت المجموعة بوضع خطة تدريبية لعام . األموال وتمويل اإلرهاب

لذي تم ا ، لضمان إلتزام كافة الموظفين والمدراء بالمتطلبات المحددة في دليل السياسات واإلجراءات الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالموظفين الجدد

 ، وأية تعديالت الحقة بموجب القوانين والتعليمات الجديدة.0202 أكتوبراعتماده من مجلس اإلدارة في شهر 

ع ق المالية، و رفة اإللتزام بإجراء مراجعة داخلية شاملة لمدى إلتزام المجموعة بتطبيق تعليمات و قوانين و قواعد و إرشادات و تعاميم هيئة قطر لألسواقامت إدار

 النتائج إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

لرفع مستوى الرقابة الداخلية ولضمان حوكمة فعالة على مستوى الكيان  0202ام اعتمد مجلس إدارة المجموعة سياسات و اجراءات و أنظمة و ضوابط في ع

ً  تقوم المجموعة وشركاتها التابعة.  0206". ستنتهي هذه المهمة في الربع األول من عام COSOال" نظامإختبار ضوابطها الداخلية على التقارير المالية وفقًا لـب حاليا

 حيث ستكمل المجموعة تقييمها الكامل لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقاريرالمالية.

 



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 0202تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 30        

  الصفقات مع األطراف ذات العالقة 

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

 .2020المدققة والموحدة لعام 

 

 المدققون الخارجيون  

على توصيات  م، بناءً 0202"ديلويت اند توش" مدقق خارجي للقيام بهدة المهمة للسنة المالية  0202مارس  06العادية التي إنعقدت في  موميةعينت الجمعية الع

 نصف سنوي وتدقيق الحسابات في نهاية العام.الو الفصلية مجلس اإلدارة، على أن يقدموا مراجعة

لمادة ا البنود الخاصة المحددة في لتتوافق مع الخارجي تم العمل على تحديث متطلبات التدقيققد مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن المجموعة ومجلس إدارتها، و

وتجدر اإلشارة الى أن المجموعة لم تتعاقد مع ، ومسؤوليات مراقب الحسابات الخارجي المتعلقة بمهام ( من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية06)

ة و نظام مكافح خدمات ذات عالقة خالل العام المالي عدا إجراء التدقيق الخارجي لحسابات المجموعة أوأي مكتب مراقب حسابات خارجي لتقديم أية استشارات مهنية 

 .0202ظام الرقابة الداخلية و تقرير الحوكمة لعام غسل األموال و تمويل اإلرهاب و ن

 

 سياسة توزيع األرباح  

لتوزيع  سياسة واضحة بتبنيالمجموعة  قامت، وللمساهمين موميةفي ضوء توصية من مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة من قبل الجمعية الع تقررإن دفع أرباح األسهم ي

والمساهمين، ويجب اطالع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، واإلشارة إليها في تقرير المجلس وفقا المجموعة تلك األرباح بما يحقق مصالح 

 ( من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.61للمادة )
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 االمتثال 

 :المعمول بها لدى واإلجراءاتعلى الدوام إلى االلتزام بالقواعد  تأكيد معقول مجلس االدارة قدمي

 .بورصة قطر  (أ

ى ، ولم توقع علذات الصلة و القواعد و اإلرشادات واالنظمة والقوانين هيئة قطر لألسواق الماليةنظام حوكمة الشركات المدرجة والكيانات القانونية الصادرعن  (ب

اإلفصاح  في نهاية هذا التقرير بشأن الملحق )أ( اإلطالع علىيرجى  ا في هذا التقرير.اال المشار اليه 0202المجموعة أية مخالفة من أي جهة رقابيــة خالل العام 

 . ال المجموعة لنظام حوكمة الشركاتثمرتبطة بمدى إمت عن أي مخالفات أو مالحظات سلبية

 .مصرف قطر المركزي و تعليمات و إرشادات قواعد وإجراءات (ت

 

 

 النزاعات  

ايا فإن النزاعات القضائية القائمة مع الغير تتمثل في القض، خصومة تكون المجموعة طرفاً فيها بما فيه التحكيم والدعاوى القضائية أونزاع  أيعن  اإلفصاحبخصوص 

، دعوى تتنوع بين مدني وجزائي 069 بلغ عدد الدعاوي القضائية المسجلة لدى الدائرة القانونية بالمجموعة، 0202خالل العام ضدها.  أوالمرفوعة من المجموعة 

وتتنوع الدعاوي بين مطالبات بالتعويض ضد الشركة، أو دعاوي مقامة من ، دعوى بصفة الشركة مدعية 66بصفة الشركة مدعى عليها، وعدد  666منها عدد 

 الشركة للمطالبة بذمم مستحقة أو مطالبات باالسترداد.

 

 تطبيق عمليات الحوكمة  

 ما بتطوير عمليات الحوكمة باإلجراءات التالية:قامت المجموعة التزا

 .عملية إجراء تقييم موثّق ألعضاء المجلس على أساس سنوي .6

 .اإلدارةعملية تدريب واحدة ألعضاء مجلس  .0

 .عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لحوكمة الشركات .6

 التعيين المقررة بموجب نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية ومصرف قطر المركزي. دورةالتحقق من استقالل مراقب الحسابات مع االلتزام بمدد  .6
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 إدارة المخاطر 

تم توثيق األنظمة والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، ، تقع على عاتق المجلس المسؤولية الشاملة عن إدارة المجموعة، ولتعزيز ممارسات إدارة المخاطر

 . بشأنهاإجراء تقييم شامل للمخاطر، بما في ذلك تحديد وتنفيذ حدود المخاطر وإعداد تقرير دوري والتأكد من 

تقوم المجموعة دوريا بتوفيق األوضاع المتعلقة بمتطلبات ، كما الرقابة وضبط إدارة المخاطر، بدعم من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لجنة المخاطر بمسؤولية تحتفظ

 .ستجدة ونظام الرقابة الداخليةإدارة المخاطر الم

والضوابط الداخلية الخاصة  اعتمد مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين إطار إدارة المخاطر المؤسسية المتكاملة التي تحكم سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات والنظم

 بالمجموعة والشركات التابعة لها وفروعها واألقسام التشغيلية.

طر، المخاإدارة المخاطر لدينا، يهدف مجلس اإلدارة والقيادة التنفيذية لخفض نسبة تعرض المجموعة للمخاطر، من خالل تبني منهجيات فعالة إلدارة من خالل إطار 

سبة بالغ وتصميم ضوابط مناومن خالل تعزيز ثقافة العمل الوظيفية القائمة على المخاطر، واستجابة للمخاطر التي قد تواجه المجموعة، وإدراك أهمية التصعيد واإل

 للتخفيف.

 

 تتمثل األهداف الرئيسية لألعمال الخاصة بإطار إدارة المخاطر في المجموعة كما يلياألهداف الرئيسية إلدارة المخاطر :: 

o التحديد الفوري للمخاطر والقضايا المادية وتخفيفها بتكلفة مناسبة لمستوى التعرض للمخاطر. 

o  المضافة من خالل التعرف على الفرص التي قد تزداد فيها مستويات المخاطر، وبما يتناسب مع االقدام على المخاطر لدى أصحاب المصلحة، منتعزيز خلق القيمة 

 .أجل تحسين العائدات

o  عن طريق اإلبالغ الشامل للمخاطر والسيطرة عليها المجموعةتحسين والحفاظ على الشفافية والمساءلة عن المخاطر في. 

o اتخاذ القرار بكفاءة واستجابة دعم. 

o حماية رأس مال مجموعة الدوحة للتأمين. 

o حماية العالمة التجارية لمجموعة الدوحة للتأمين. 

 

 تهدف سياسة إدارة المخاطر التي تعتمدها المجموعة إلى ضمان ما يلياألهداف األساسية لسياسة إدارة المخاطر :: 

o ق مع الممارسات الجيدةاإلدارة المستمرة ورقابة المخاطر تتواف. 

o االمتثال المناسب لجميع التشريعات ذات الصلة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها والمدونات المناسبة للممارسات الجيدة. 

o .وجود نظام رقابة داخلي مناسب ومتناسب 

 

  :ة التي وضعتها المجموعة من خالل مجموعة من اإلدارة الكمية للمخاطر، يتم تحقيق أهداف إدارة المخاطر األساسيآليات إدارة المخاطر لتحقيق األهداف األساسية

 وإدارة المخاطر النوعية، وشفافية المخاطر، والحوكمة الفعالة للمخاطر، وتعزيز ثقافة قائمة على المخاطر.



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 0202تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 34        

o واستخدامها على نحٍو فعال، وتحالفت بشكل وثيق الستخدام : تتطلب، حيثما ينطبق ذلك، اعتماد مجموعة من المنهجيات واألدوات الكمية اإلدارة الكميّة للمخاطر

 .حسابات رأس المال، من أجل مراقبة وإدارة مخاطر التعرض مقابل الحدود الكمية، مع إجراءات اإلبالغ والتصعيد المرتبطة بها

o جموعةاسب في جميع أنحاء الم: تنطوي على التحديد المنتظم للمخاطر وتقييمها وتخفيفها في الوقت المنإدارة المخاطر النوعية  ً تضمين ب على أساس مستمر مدعوما

 .لمجموعةمبادئ إدارة المخاطر كعناصر أساسية في عمليات تخطيط األعمال وصنع القرار في ا

o مناسب عن المخاطر لجميع ، واإلبالغ الفعال عن المخاطر داخلياً، واإلفصاح بشكل المجموعة: تنطوي على زيادة الوعي والفهم للمخاطر في شفافية المخاطر

 .أصحاب المصلحة المعنيين )داخلياً وخارجياً(، وتحديد االقدام على المخاطر، وتحديد مدى تحمل المخاطر

o وفقاً إلطارعمل شامل  جموعة: لتحقيق أهدافها وغاياتها، تدير مجموعة الدوحة للتأمين المخاطر في جميع أنحاء المإدارة المخاطر والثقافة القائمة على المخاطر

 :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 

 

 

  إدارة المخاطردورة عملية: 

o ة نسب: تبدأ عملية إدارة المخاطر بتحديد المخاطر وتحليل طبيعتها. يشارك كل شخص داخل المنظمة في هذه المرحلة من إدارة المخاطر، سواء بالتحديد المخاطر

واجه أهداف أعمال المجموعة وتمكين أعضاء الفريق وعي عن بيئة المخاطر التي ت للمخاطر المحددة أو الموجودة. والهدف من ذلك هو أن يكون جميع الموظفين على

ها بشكل ا والرد عليمن تسليط الضوء على أي مخاطر جديدة قد تتطور مع مرور الوقت، أو لتحديد التغييرات في مستويات المخاطر الحالية بحيث يتم اإلبالغ عنه

 .مناسب

o وشدة المخاطر، عن طريق القياس النوعي أو الكمي. تنطوي هذه المرحلة من الدورة على مشاركة : بعد تحديد المخاطر، يتم تقييم التكرارالمحتمل تقييم المخاطر

 .أصحاب المخاطر العملية

o يجب تحويل مستوى كل خطر أو التحكم فيه إلى مستوى مقبول. ال تتضمن هذه المرحلة عادةً مالكي المخاطرة والسيطرة فحسب، بل رقابة المخاطر / التخفيف :

 ً  .األقسام األخرى ذات الصلة المشاركة في أنشطة المراقبة تشمل أيضا

o وفير هذه ت: من المهم أن يتم عرض المعلومات ذات الصلة لكل المخاطر الرئيسية من قبل "األشخاص المناسبين في الوقت المناسب" عبر المؤسسة. ويتم التقارير

إلى القضايا. وتتمثل التوقعات التي حددتها المجموعة في اإلبالغ عن هذه المعلومات على أساس  المعلومات عادة من قبل مالكي المخاطر، حيث أنهم أقرب ما يكون

 .منتظم وفي الوقت المناسب

o فيف / التخ: بمجرد تحديد مخاطر األعمال الرئيسية وتقييمها وخضوعها للضوابط في مختلف وحدات العمل المختلفة، من المهم مراجعة أن أنشطة التحكم المراجعة

 .يق الداخليتعمل بشكل فعال، وأن سجل المخاطر والتحكم صالح. ويتم تقديم ضمان على المخاطر والضوابط من خالل موارد مستقلة عن اإلدارة، مثل التدق
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 عملية التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر واإلبالغ عنها: 

o يشكل جزءاً رئيسياً من إطار إدارة المخاطر لمجموعة الدوحة للتأمين. ويسلط سجل المخاطر : تحتفظ مجموعة الدوحة للتأمين بسجل المخاطر وهذا سجل المخاطر

ة يتم تغييرات مادي الضوء على جميع المخاطر المحددة التي تتعرض لها مجموعة الدوحة للتأمين، إلى جانب الضوابط المخففة. والسجل هو مستند في وقت محدد مع

 .إدارة مخاطر مجموعة الدوحة للتأمين ومجلس اإلدارة. ويمتلك مجلس اإلدارة ملكية سجل المخاطرمراجعتها بانتظام من قبل لجنة 

 

 فضاء المخاطر: 

اجهها المجموعة. ويحدد يشكل فضاء المخاطر الخاص بنا أساس إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة، مما يوفر رؤية كاملة لجميع أنواع المخاطر المحتملة التي قد تو

محتملة ع المناطق اللمخاطر المحتملة، بدالً من المخاطر الفردية. كم يدعم فضاء المخاطر تطوير وصيانة إطار االقدام على المخاطر المقابل ويضمن تغطية جميفئات ا

القتضاء وتتماشى مع كل أنشطة من المخاطر. ومن المهم أن نالحظ أن المجموعة الشاملة من فضاء المخاطر يتم تكييفها لكل وحدة عمل / كيان قانوني، حسب ا

 .الوحدة / الكيان القانوني وأهداف العمل. ومع ذلك، فإن مبادئنا األساسية تنطبق على المجموعة

 

o  :ها عملياً بتعريف لفئات المخاطر الفردية داخل كل مجموعة، يتم تقسيم الفئات الفردية إلى تصنيف أكثر تميزاً يمكن أن يرتبط بالطرق التي تتبلور فئات المخاطر. 

o  :موجز للطريقة التي يتم بها تقييم كل مجموعة وفئة من المخاطر )وحيثما أمكن تحديد كمي( في عمليات إدارة المخاطر ونموذج رأس تقييم المخاطر والتحديد الكمي

 .المال

o  :داخل أو من خالل القطاعات سواء –النظر في المدى الذي يمكننا مقارنة المخاطر وتصنيفها وتجميعها تصنيف المخاطر والتجميع. 

o  :مخطط عام لطريقة تطويرنا وتقليص االقدام للمخاطر نظراً للعوامل المحددة أعاله. اآلثار المترتبة على االقدام على المخاطر 

 

  :لمخاطرحددت مجموعة الدوحة للتأمين الفئات التالية من المخاطر ضمن عالم االفئات المعرضة للخطر في مجموعة الدوحة للتأمين. 

 

o  :ل تعمالفضاء الذي في ود جولمن التيقدم اعولمتضمنة بما أن المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة، فأن المخاطر المالية تنبع من العشوائية االمخاطر المالية

 .عملناإدارة ساسي لکيفية و أبالتالي فه، وفيه

 

الذي نتعمد اتباعه بهدف تحقيق مكافأة معدلة للمخاطر، كما هو الحال في مخاطر التأمين، أو ما إذا كان من الناحية يتم اعتبار المخاطر المالية وفقاً لما إذا كان الشيء 

 المادية لنشاطنا التجاري األساسي، مثل مخاطر االئتمان من خالل التعرض إلى إعادة التامين.

 

ات وضوابط فعالة لضمان أن يبقى مجمل المخاطر متوافقاً مع هدفنا المعبر عن المخاطر / العائد نحن نقبل المخاطر المالية على أساس أننا نقوم بتصميم وتشغيل عملي

 واالقدام للمخاطر.

 

ب وتجنب الستثمار المناسعلى سبيل المثال، في إطار وحدة االكتتاب المباشر، تشمل هذه الضوابط استخدام شركات التأمين ذو خبرة، وتقنيات الحجز الفعالة، ونهج ا

 .إلفراط في التركيز على األطراف المقابلة الفرديةا
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قارنة مما يسمح لنا بتجميع وم –في الكيانات التي تتحمل المخاطر، يتم قياس المخاطر المالية بشكل نموذجي من حيث تأثيرها المالي في فترة عودة واحدة أو أكثر 

 .فئات المخاطر باستخدام قاسم مشترك

 

رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر المالية يتم تحديده على أساس افتراض أن عملياتنا وضوابطنا الرئيسية موجودة وتعمل بشكل فعال. ويتم  إن نهجنا في قياس متطلبات

 .بعد ذلك إجراء البدائل للتأثير اإلضافي للمخاطر التشغيلية

 

o  :ضالً عن خسارة في شركة تنطوي على المخاطر. وهذه هي المخاطر التي نسعى بنشاط تتمثل المخاطر التالية في إمكانية تحقيق مكافأة فالمخاطر المالية األساسية

مخاطر العتبار معادلة الللحصول عليها لتوليد المكافأة المحتملة. وفي هذه المناطق، تعمل مجموعة الدوحة للتأمين على تشجيع المخاطر المستنيرة التي تأخذ في ا

 .من أجل تحقيق أقصى قدر من التسليم مقابل أهدافنا االستراتيجية والمكافأة في جميع القرارات الرئيسية

 

 االختالف في النتائج الفنية من الخطة. والتي تشمل على الفئات الفرعية: مخاطر االكتتاب، حجز المخاطر ومخاطر التخفيف.مخاطر التأمين : 

 

 ة للتغيرات في أسعار السوق لألوراق المالية أو العمالت األجنبية. تتضمن الفئات : مخاطر التباين في القيمة السوقية لصافي الموجودات نتيجمخاطر السوق

 .الفرعية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر األسهم، مخاطر العمالت، مخاطر التخفيف ومخاطر رأس المال

 

o مكانية ّدم أي إلكننا ال نقومية ولياية رلتجااعملياتنا راء حتمياً نتيجة إلجرض لها لتي نتعك اي تلهلمالية طر المخان التالية مت الفئااألساسية: ر المالية غيطر المخاا

ً في سياق دعم سعيها وراءللمكافأرة مباش لك ت ة. وفي هذه المناطق، تحتفظ مجموعة الدوحة للتأمين وتدير تعرضاتها بقدر ما هو عملي ويمكن تبريرها اقتصاديا

 أة.المخاطر األساسية التي توفر إمكانية المكاف

 

 ف لطرامخاطر ، لتأمينالفرعية: مخاطر ت الفئااتشمل : خطر انخفاض قيمة المستحقات التأمينية نتيجة للتقصير من جانب الطرف المقابل. مخاطر ائتمان التأمين

 .لتخفيفامخاطر ولمتوقع ف الطر، والنظيرا

 

 م ضمانات عند الحاجة. وتشمل الفئات الفرعية: المخاطر االفتراضية للمدفوعات : مخاطر عدم قدرة مجموعة الدوحة للتأمين على سداد أو تقديمخاطر السيولة

 .ومخاطر تحقيق األصول غير المثالية ومخاطر الضمانات ومخاطر التخفيف

 

  :الموظفين أو األنظمة أو األحداثتعترف مجموعة الدوحة للتأمين باحتمالية حدوث خسائر ناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو المخاطر التشغيلية 

 الخارجية )غير المرتبطة بالتأمين / السوق( عبر أي من الكيانات التابعة لها.
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ر لمخاطبهدف تجنب أو تخفيف أثر ا-ال توفر المخاطر التشغيلية أي إمكانية مباشرة للمكافأة، ولذلك تلتزم مجموعة الدوحة للتأمين باتخاذ نهج متوازن إلدارة المخاطر 

 .بقدر ما يمكن تبريره اقتصادياً في سياق دعم سعيها وراء تلك المخاطر األساسية التي تقدم إمكانية للمكافأة

 

 .طرلمخال افي سجل تسجطر، ولمخاإدارة ايفة وظلتي تسهلها طر، المخاب اصحاأمع ط تبارلتشغيلية باالطر المخاد ايدتحم يت

 .ت المخاطر والضوابط المطبقة على إدارتهايشمل تسجيل المخاطر النظر في أسباب وتأثيرا

خاطر عند تبلورها( أو يتم تسجيل الضوابط وفقاً لما إذا كانت "وقائية" )أي التخفيف من احتمال حدوث الخطر(، أو "الكاشف" )أي المساعدة في تحديد وإدارة الم

 ."التخفيف" )أي المساعدة على تخفيف األثر من خطر على التبلور(

التقييمات التي يتم النظر فيها على أساس مخاطر "المتبقية" )يشار إليها باسم -هو التبلور  األثرحدوث المخاطر وكان  احتمالم تقييم المخاطر من حيث عادة ما يت

 ."صافي" المخاطر( مما يعكس مستوى المخاطر بعد التطبيق من ضوابط المخاطر

ة في تمكين إدارة المخاطر )خط الدفاع الثاني( ونشاط التدقيق )خط الدفاع الثالث( للتركيز على اإلدارة واإلبالغ يتمثل الهدف األساسي من تقييم المخاطر بهذه الطريق

حيث يتم تصنيف المخاطر عادة على تصنيف بسيط مشتق من خالل ضرب تقييم االحتمال واألثر للحصول على تقييم -عن المزيد من المخاطر والضوابط المادية 

 وفي حين أنه في األساس تقييم ذاتي، فإن هذا النهج يستفيد من البساطة والشفافية ويمكن بسهولة فهمه من قبل المشاركين في العملية. شامل للمخاطر.
 

خاطر موعة الفرعية من المنظراً للعالم المنظم والقانوني المتعدد الذي تعمل فيه مجموعة الدوحة للتأمين، فإننا نختار أن نولي اهتماماً خاصاً للمج قانوني / تنظيمي:

حيث أن التأثيرات المحتملة لها تتراوح بين فرض غرامة أو زيادة النفقات العامة إلى فقدان ترخيصنا للعمل. وهذا -التشغيلية المعنية بالمخاطر القانونية والتنظيمية 

 .أمر مهم خاصة بالنظر إلى الطبيعة متعددة االختصاصات لعمليات األعمال في المجموعة

 

خطر التأثير على قيمة المساهمين أو األرباح أو رأس المال الناشئة عن القرارات التجارية  فئات المخاطر األخرى )المخاطر االستراتيجية والمخاطر الجماعية(:

 .السلبية أو التنفيذ غير السليم للقرارات أو عدم االستجابة للتغيرات الصناعية
 

حيث يصعب تحديد األجزاء  –الل سلسلة معقدة من األحداث تتضمن عناصر من المخاطر المالية والتشغيلية على حد سواء وعادة ما تتبلور هذه المخاطر من خ

 .المكونة وتحليلها ألغراض القياس الكمي
 

ا رأس المال كمخفف، بل إن تأثيرها غالباً مفي العديد من الحاالت، ال تؤدي إلى تأثير سلبي في الميزانية العمومية، والذي نتوقع منه، أو نختار االحتفاظ بمخاطر 

 .يكون فرصة ضائعة

 

اص بنا. يتم ارة المخاطر الختعتبر هذه المخاطر جوهرية لقدرتنا على توليد قيمة المساهمين والحفاظ عليها، وبالتالي فهي تعتبر من االعتبارات الرئيسية في منهج إد

 .السرد الكيفي واستخدام السيناريوهات بدالً من محاولة تعيين تقييمات احتمالية بسيطةتقييم آثارها واإلبالغ عنها من خالل التقييم / 

 

 .وتشمل الفئات الفرعية: مخاطر التواصل، ومخاطر التخطيط الرأسمالي، ومخاطر السمعة، ومخاطر عدوى المجموعة
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 :المخاطر التي يصعب تقييمها الكمي، ولكن ال تزال هناك حاجة  المخاطر الناشئة ً  .إلى نهج منظم لضمان اعتبار تأثيرها المحتمل والحد منه بقدر ما يمكن عمليا

لميزانية بطريقة تؤثر على انحن نقر بأننا نواجه مخاطر محتملة غير معروفة، أو معروفة إلى حد ما ولكنها تتطور بطرق غير متوقعة، والتي لديها القدرة على التطور 

 .مخاطر ناشئةالعمومية. نشير إلى هذه على أنها 

يات للتعرف على إمكان يتم تحديد هذه المخاطر من خالل التعاون بين وظيفة المخاطر واألفراد في النشاط التجاري، كما يتم مراجعتها واإلبالغ عنها بشكل منتظم

 .هذا النحو، تعرضنا لتلك المخاطر الفردية(تطويرها نتيجة لكل من التغييرات في البيئة الخارجية والتغييرات التي تطرأ على مواصفات أعمالنا )وعلى 
 

يحدد إطار المخاطر لدينا الحدود التي يجب أن تظل ضمنها المخاطر من أجل تلبية توقعات مزودي رأس  االقدام على المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية: إطار

 .المال وأصحاب المصلحة اآلخرين
 

خاطر التي ترغب مجموعة الدوحة للتأمين في قبوله لتحقيق أهداف األعمال والرسالة والرؤية المستقبلية واألهداف القيمة. هو المستوى العام للماالقدام على المخاطر: 

م ركة. يتمقبوالً للش ويمثل االقدام على المخاطر في قدرتنا على تحمل المخاطر عبر األعمال، مما يعكس المستوى األقصى المطلق للتعرض المحتفظ به والذي يكون

 .ترجمتها إلى مخاطر محتملة لكل فئة ونوع من المخاطر
 

حددت  د: تم تحديد تحمل المخاطر لمختلف العمليات داخل مجموعة الدوحة للتأمين بحيث نعمل ضمن الحدود التي تم وضعها لإلقبال على المخاطر. وقتحمل المخاطر

 .المقبولة بالنسبة لفئة معينة من األعمال أو الحدث أو فئة المخاطرالمجموعة الحد األقصى المحدد فيما يتعلق بحجم وضخامة الخسارة 

 

 :: يتضمن االستعراض والتحسين المستمرين إلطار المخاطر الخاص بالمجموعة ما يليإدارة إطار االقدام في تحمل المخاطر

دارة والموارد األخرى. والهدف هو القدرة على التأثير المحتمل على مؤشرات : يشمل ذلك تحديد ومراجعة البيانات الحالية ومعلومات اإلاالستفادة من البيانات الحالية

 .المخاطر الرئيسية لرصد إقدام المخاطر وتحملها

 

دوري. ويتم إبالغ ذلك إلى أصحاب المصلحة المعنيين بشكل عمالنا. ت أتيجياراستز انجام إعطر هو دلمخار االقدام لتحمل ااق وأهداف إطاطن: إن هدافألق وااطلنا

دوحة للتأمين، ويشمل أصحاب المصلحة المعنيين في هذا السياق جميع اللجان واألفراد ضمن إطار إدارة المخاطر، ومالكي المخاطر، ومجلس إدارة مجموعة ال

 .واللجان التي تشرف على إدارة المخاطر ضمن المجموعة

 

ً مع أهداف إدارة المخاطر توقعات أصحاب المصلحة األساسية لدينا وضمان أن إدارة المخاطر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف أعمالنا الرئيسية، تحرص : تماشيا

داف ويتم إعادة عمل واألهالمجموعة على تحديد توقعات أصحاب المصلحة فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية للمجموعة. ويتم اإلبالغ عن التغييرات في استراتيجية ال

 .المخاطر للتأكد من مالءمته المستمرةالنظر في إطار إدارة 
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: يضع مجلس اإلدارة في مجموعة الدوحة للتأمين مقاييس محددة مسبقاً مرتبطة بأهداف أعمالنا االستراتيجية المقاييس المحددة مسبقاً التي أنشأها مجلس اإلدارة

حتملة تؤثر على أداء األعمال. يتم اختيار المقاييس لتوفير معيار يمكن للمجلس من وفئات المخاطر المرتبطة بها، وأنشطة المخاطر التي يمكن أن تشتمل على مادة م

ية رأس المال والسيولة خالله أن يقرر ما إذا كانت مخاطر مجموعة الدوحة للتأمين ضمن الحدود المقبولة. وتشمل المجاالت الرئيسية أهداف األرباح ومتطلبات كفا

حديد هذه المقاييس مسبقاً على شكل بيانات إقدام للمخاطر وتحملها والتي يتم تطويرها ومراجعتها بشكل دوري بالتزامن مع أصحاب واألداء التشغيلي والسمعة. ويتم ت

 .المخاطر والرقابة

 

لس اإلدارة والمصممة لدعم : اعتمدت مجموعة الدوحة للتأمين مجموعة من بيانات المخاطر المقبولة من قبل مجبيانات اقدام المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر

لعمل ات في أهداف اتحقيق أهداف أعمالنا بما يتماشى مع توقعات أصحاب المصلحة. ويتم مراجعة بيانات الرغبة في المخاطر على األقل سنوياً. لتعكس أي تغيير

 .وبيئة األعمال وأداء المخاطر

 

لدينا لإلشارة إلى مستوى وتغييرات المخاطر. وهي تشمل قياسات التعرض المحتمل للمخاطر : تم تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية مؤشرات المخاطر الرئيسية

ررة. وهي مؤشرات لمقطر المخاامعاملة ن ضمظل لکلية تطر المخان أن امد للتأکم هذا تصميم تمقابل الحدود والتفاوتات المحددة في معدل االقدام على المخاطر. 

يه اتخاذ إجراء لتخفيف المخاطر أو إعادة التعرض إلى داخل الحدود الموضوعة في بيانات االقدام على المخاطر. ويتم مراقبة واضحة عن المكان الذي قد يلزم ف

 .القياسيةمؤشرات المخاطر الرئيسية الخاصة بنا على تردد يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بها ويتم اإلبالغ عنها كجزء من التقارير اإلدارية 
 

 إن عمليات إدارة وتصعيد مجموعة الدوحة للتأمين محددة بوضوح لكل فئة من فئات المخاطر. وإذا تم تجاوز مستوى تحمل المخاطر الحوكمة والتصعيد عمليات :

ض يف التأثير. إن الغرأو مستوى تحمل المخاطر أو اقترب من اختراقه، فيتم اإلبالغ عن ذلك من خالل قنوات الحوكمة المناسبة ويتم اتخاذ إجراء لعكس أو تخف

 .من عملية التصعيد هو التأكد من وجود هيكل واضح وتدفق للعملية بحيث يتم إدارة بيانات المخاطر ضمن حدود التسامح واإلقدام المحددة

  من خالل مؤشرات المخاطر الرئيسية : يتم مراقبة مستوى االلتزام بالمخاطر ومستويات التحمل بيانات االقدام على المخاطرة –المراجعة المستمرة والتحديثات

ة المخاطر على أساس التي يتم اإلبالغ عنها بشكل منتظم من خالل وظيفة إدارة المخاطر وإشراك أصحاب األعمال المناسبين. ويتم مراجعة هذا من قبل لجنة إدار

 .منتظم

 تحديد الضوابط الداخلية وقياسها وإدارتها ومراقبتها. تصف العناصر التالية إطار  : لدى مجموعة الدوحة للتأمين إطار عمل داخلي للتحكم فيإطار الرقابة الداخلية

 :الرقابة الداخلية التي اعتمدتها المجموعة

 

o ن بسلسلة مطر لمخال اا في سجدهيدتحم يتطر التي مخاص لكل تخصيم يت: يرتبط إطار الرقابة الداخلية بإطار إدارة المخاطر. واالرتباط بإطار إدارة المخاطر

 .للتحماجة طر ودرلمخاول اقبدود فقاً لحوعة ولمجمل اقبن مددة لمحالة ولمقبت اياولمستالی إلشاملة طر المخارات ايدتقق لتحقيف، لتخفيافي م لتحکر اعناص

 

o طية أدوار ومسؤوليات أصحاب المخاطر : أدوار ومسؤوليات مختلف اللجان موضحة بالتفصيل في االختصاصات الخاصة بكل منها. ويتم تغاألدوار والمسؤوليات

 .والرقابة )كونهم الجهة المعنية الرئيسية في إطار الرقابة الداخلية( في الوصف الوظيفي
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o مجموعة في : تتم مراجعة إطار الرقابة الداخلية، جنباً إلى جنب مع إطار إدارة المخاطر، سنوياً على األقل من قبل لجنة إدارة مخاطر مراجعة المالءمة المستمرة

ارة المخاطر، مما يمكننا من الدوحة للتأمين. تأثيراً مادياً على إعداد التقارير المالية. من خالل هذه المشاركة، نعتقد أننا قادرون على تعزيز مركزنا من وضع إد

 .بالرقابة الداخليةاالمتثال بشكل أفضل لمتطلبات قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية فيما يتعلق 
 

لدى مجموعة الدوحة للتأمين مجموعة شاملة من وثائق السياسات واإلجراءات لكل مجال وظيفي. ويمتلك هيكل الحوكمة هذه الوثائق سياسات وإجراءات التشغيل: 

 .من أهميتها ومالءمتهاويتحمل مسؤولية مراجعة هذه المستندات بانتظام، على أساس سنوي على األقل، مع كل مالك عملية، للتأكد 

 

 سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض المصالح 

عارض المصالح يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة، وقد طورت المجموعة السياسة التي تحكم الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة وت

 اإلفصاح عن هذه السياسة بعد إعتمادها.المحتمل، فضالً عن الممارسات واإلفصاحات ذات الصلة. وتم 

رة العليا، س واإلدافي ضوء متطلبات اإلفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات، تبادر المجموعة بتعزيز إفصاحها السنوي الحالي فيما يخص مصالح أعضاء المجل

 .ساهمة األقارب، والمؤهالت والخبرات وغيرها من المصالحومساهمتهم، وتداول أسهم المجموعة، والصفقات الجوهرية مع المجموعة، والتوظيف وم

 

 تداول المطلعين الداخليين 

م خالل العام المجموعة. وقد تم اعتماد نموذج خاص لالفصاح عن هذا التداول كما ت أسهمب المطلعين الداخليين تداولسياسة  0269خالل العام المجموعة  تتمداع

 عن تداوالت اعضاء مجلس االدارة والمطلعين بموجب نماذج االفصاح المعتمدة لهذا الغرض. 0202

    :في مجموعة الدوحة للتأمين دارة التنفيذيةالتي يمتلكها االسهم عدد االويبن الجدول التالي 

 
 االسم

 عدد األسهم المسمى الوظيفي

6 
 بسام حسين

 سهم 61,692 رئيس مجموعة الدوحة للتأمين 

6 
 جاسم علي عبدالرحمن المفتاح

 سهم 62,222 الرئيــــــس التنفيــــــــذي

6 
 سامر قواس

 سهم 622 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية/ السيارات
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4 
 اسامة ريان

 سهم 62,222 الرئيس التنفيـذي لإلستثمار 

5 
 غيث جردانة

 سهم 662 الرئيس التنفيذي للمالية 

1 
 مقدادمحمد يحيى 

 سهم 6,222 مديـــــر إدارة التدقيـق الداخلي 

7 
 رامي الحاج حسن

 سهم 662 االلتـزام/مسؤول اإلبالغ  مدير إدارة

8 
 عائد حكمت عبدالحافظ

 سهم 6,222 مدير عام الدوحة للتكافل

 

 التدقيق الداخلي 

ق والتي تغطي ن قبل لجنة التدقيتقوم ادارة التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة، بموجب الخطة السنوية للتدقيق الداخلي المعتمدة م

والممتلكات واألفراد من أجل الوفاء بمسؤولياتها. مجاالت مختلفة من العمليات، تمتلك حق الوصول في جميع األوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجالت واألنظمة 

ي وخدمات ستقل وموضوعالغرض من إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة هو خدمة لجنة التدقيق كوظيفة مستقلة تم تأسيسها في مجموعة الدوحة للتأمين لتقديم تدقيق م

من خالل منهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والضوابط. سيكون  استشارية إلضافة قيمة. يدعم إدارة التدقيق الداخلي في إنجاز أهدافه

 من هذا الحق تقديملدى إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة الحق في تدقيق أي من كيانات مجموعة الدوحة للتأمين حسبما هو معتمد من جانب لجنة التدقيق. سيتض

 ت التدقيق حول جدول خطة التدقيق المعتمدة. إشعارات قصيرة األجل بعمليا

 

ة" ندة للمخاطر وموضوعيرسالة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة هي دعم رؤية المجموعة "لتعزيز وحماية القيمة المؤسسية من خالل تقديم تدقيق ومشورة ورؤية مست

 رة مخاطر بالدوحة للتأمين وهيئاته التابعة ومشروعاته المشتركة وشركاته الزميلة.بإضافة قيمة من خالل ضوابط إدارة محسنة وبيئة رقابة على األعمال وإدا

 

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

 مخاطر لتحديد وتقييم المخاطر الكبيرة عبر المجموعة.إجراء عملية تقييم ال 

 .تحديد عالم التدقيق والذي يحدد الكيانات والعمليات والمعامالت والتي تقع ضمن إطار التدقيق الداخلي 
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 لك من جانب اإلدارة وتقديم ت وضع خطة تدقيق سنوي مرنة باستخدام المنهج المستند إلى المخاطر المناسب ويتضمن أي مخاوف تدقيق أو رقابة يتم تحديدها

 الخطة إلى لجنة التدقيق / مجلس اإلدارة لمراجعتها واعتمادها بجانب التحديثات الدورية.

 ستجابة للنظرات ا عرض نتائج تقييم المخاطر على لجنة التدقيق / مجلس اإلدارة مع التعديالت الضرورية المقترحة على خطة التدقيق التي تتغير باستمرار في

 المتغيرة ونتائج المخاطر وذلك بهدف مراجعتها وتقديم مدخالت عليها واعتمادها.

 .إجراء برنامج تدقيق داخلي شامل بالمجموعة 

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

 لمنتظم لكفاية وفعالية الضوابط وتحديد مجاالت التحسين في التصميم والتنفيذ واالحتفاظ بالضوابط الداخلية.التقييم ا 

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

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

  .االحتفاظ بفريق تدقيق داخلي مهني يملك المعرفة والمهارات والخبرة والشهادات المهنية الكافية للوفاء بمتطلبات هذا الدليل 

  واالستثمارات.مواكبة أحدث متطلبات االمتثال والتغييرات في التشريعات / اللوائح التي تؤثر على المجموعة والشركات التابعة لها 

 

 اإلبالغ عن المخالفات  

من اإلبالغ عن السلوك الذي يعتبر كافة أصحاب العالقة حوكمة لتمكين ال ( من نظام66المادة )متطلبات استنادا الى  االبالغ عن المخالفاتالمجموعة سياسة  اعتمدت

 .هذه الشبهاتمشبوه، بصورة غير مشروعة وغير أخالقية أو ضارة للشركة، ومنها سيتم ضمان سرية المعلومات التي وردت، وحماية الُمبلّغين عن 

 

 العالقة مع المستثمرين والمساهمين 

ً وفق  و ضمان حقوق المساهمين في الوصول إلى المعلومات: ي إرساء تواصل شفاف ووثيق مع المساهميندعم إلتزام اإلدارة فب( من نظام حوكمة الشركات 66للمادة ) ا

  لوصول إلى المعلومات التي تمكن المساهم من ممارسة الحقوق الكاملة دون اإلخالل بحقوق المساهمين اآلخرين لإجراءات  للمجموعةيتضمن النظام األساسي

 .مجموعةأو اإلضرار بمصالح ال

  تزويد المساهمين بجميع المعلومات التي يرونها مهمة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل ، ببفحص المعلومات وتحديثها بانتظام ، و المجموعةتلتزم

 باستخدام التقنيات الجديدة والحديثة.

o ث روني لتصبح الصفحة أكثر فعالية وأن يتم تحديقامت الشركة بالتعاقد مع شركة محلية لتطوير صفحة عالقات المستثمرين على موقعها اإللكت

 البيانات التي تهم المستثمرين على الصفحة تلقائياً وبدون أي تأخير.
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o  من الربع الثالث من عام ً عقدت المجموعة مؤتمر هاتفي للمستثمرين يتيح للمستثمرين الفرصة لمناقشة االداء المالي والتشغيلي  0269إيتدائا

لية للربع. يتم تقديم عرض للمشاركين في المؤتمر الهاتفي من االمؤتمر الهاتفي بشكل ربع سنوي بعد اإلعالن عن النتائج المللمجموعة. يتم عقد 

 قبل الرئيس التنفيذي للمالية والرئيس التنفيذي لالستثمار في المجموعة ومن ثم يتم اإلجابة عن أي استفسارات من المشاركين.

 

 التصنيف 

م عن إعادة تثبيت التصنيف 0202التصنيف االئتماني العالمية ستاندرد آند بورز عند مراجعتها السنوية للتصنيف االئتماني للمجموعة خالل العام  ةوكال أعلنت

 بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.مع " -Aاالئتماني للمجموعة عند درجة "

 

 الشركات التابعة )داخل وخارج قطر( 

 األم للشركات التالية: شركةهي المجموعة الدوحة للتأمين 

 شركة الدوحة للتكافل .  

  حلول تكنلوجيا المعلوماتلشركة برزان.  

 ري  مينا. 

 ري اليف مينا.  

 غير نشطة حاليا – ري سبشلتي مينا.  

  غير نشطة حاليا –تامينا لحلول التكنولوجيا. 

  



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 0202تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 44        

  سير الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارةال 

 

  رئيـس مجلس اإلدارة الشيخ / نـواف ناصـر بن خالـد آل ثانـي  -6

 .حائـز على شهادة إدارة أعمال من المملكة المتحدة -

 .اإلماراتية أرابتكعضو مجلس إدارة سابق بشركة  -

 التجارية.مشهور يملك العديد من الشركات والوكاالت  أعمالرجل  -

 القابضة.رئيس مجلس إدارة شركة ناصر بن خالد وأوالده  -

  العالمية.عضو مجلس إدارة في شركة السالم  -

 نـائــــــــــب الرئيـــــــــــس بن جاسـم بن محمـد آل ثاني حمد/  الشيخ-6

 .والية ميشيغانحائز على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة  -

 الهندسيـة.الشركة العربية لإلنشاءات  رئيس مجلس إدارةمالك و -

 عضو مجلس إدارة بشركة الكهرباء والماء القطرية. -

ً  غرفة تجارة وصناعة في قطر إدارةرئيس مجلس  -  .سابقا

 .عضو مجلس إداراة في العديد من الشركات العامة والخاصة -

 المنتـــــــــدبالعضــــــــو  علـي بن علـي المسلمـاني / عـادل السيد-6

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

 علي.مجموعة علي بن  إدارةرجل أعمال مشهور ورئيس مجلس  -

 نادي قطر. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 القطرية.عضو مجلس إدارة بشركة المالحة القطرية وشركة الكهرباء والماء  -

 جريدة الوطن وقطر تريبيون. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة الدانة للتجارة والمقاوالت. إدارةنائب رئيس مجلس  -
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  عضو مجلـس إدارة الركن / دحالن جمعـان بشير الحمد اللـواء-4

 .األمريكيةفي العلوم العسكرية من الواليات المتحدة  ماجستير اإلدارةحاصل على بكالوريوس في المالية وماجستير في  -

 العسكري.رئيـــــس االتحاد الرياضي  -

 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 المالحة القطريـــة. -
 

  عضو مجلـس إدارة / علي بن غانـــم بـن علي آل ثانيالشيخ-1

  كامبردج.حائـز على ماجستير إدارة األعمال من جامعه  -

  القابضة.رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن غانم آل ثاني ونائب رئيس مجلس إدارة شركة غانم  -

 العالمية.عضو مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي والسالم  -

 عضو مركز الوحدة العربية. -

  سابقاً.الخليجية وعضو مجلس إدارة المتحدة للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة االستثمارات  -
 

  عضو مجلـس إدارة / فكتــور نظيــم رضــا آغــاالسيد-7

 .أخرىمشهور ويملك شركة السد للسفريات وشركة السد للصرافة وشريك في شركات  أعمالرجل  -
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     الصفحة 46        

 القطري.عضو مجلس إدارة بالبنك األهلي  -

 ال سيجال. فندق إدارةرئيس مجلس  -

 والتخطيط االستراتيجي وتأسيس وتنمية المشاريع التجارية واكتشاف وتقييم الفرص االستثمارية.  األعمالوتطوير  إدارةخبرة في  -

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

 حائز على بكالوريوس تسويق من الواليات المتحدة األمريكية. -

 مشهــور. أعمالرجل  -

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة السالم العالمية. -

 واالقتصاد بجامعة قطر. اإلدارةعضو المجلس االستشاري لكلية  -

 .جامعة شيكاغو-عضو المجلس الدولس لمكتب عميد مدرسة هاريس للسياسة العامة  -

 تركيا. ICPعضو لجنة استشارية لمؤتمر البوسفور  -

 ن للتطويـــــر.عضو مجلس إدارة بشركة السالم بنيا -

 عضو في مؤسسة اميدست لبنان. -

 عضو المجلس الدولي االستشاري في باك معهد سان فرانسيسكو. -

 لبنان. –في بنك لي  اإلدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة السالم بنيان سابقا. إدارةعضو مجلس  -

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

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

 عضو مجلـس إدارة / سعـود عمــر حمــد المانـع السيد- 9

 أعمال من الجامعة األمريكية في القاهرة. إدارةحائز على بكالوريوس  -

 مشهور ويمثل شركات عالمية في قطــــــر. أعمالرجل  -

 مالك وشريك في مجموعـة المانـــع. -

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



 مجموعة الدوحة للتأمين 

 0202تقرير الحوكمة 

 

  

     الصفحة 47        

  عضو مجلـس إدارة / أحمد يوسف حسين كمال السيد-61

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

ً  بنك قطر الوطني إدارةعضو مجلس  -  .سابقا

 عضو مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية. -
 

  عضو مجلـس إدارة / حسـن جاسـم درويـــش فخـرو السيد-66

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

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

 عضو منتدب مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي سابقاً. -
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:اإلفصاح عن أي مخالفات أو مالحظات سلبية )أ(:الملحق   

 رتقييًما لمدى امتثال مجموعة الدوحة للتأمين في تنفيذها إلطا (Deloitte) ديلويت مدققنا الخارجيوقبل انعقاد جمعيتنا العامة العادية للمساهمين ، أجرى  0202عد نهاية عام ب

 حوكمة الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية. نظامحوكمة الشركات الخاص بها و

، والتدابير التي يهالمشار إلعن األمور التالية التي تم تحديدها في التقييم نفصح ، نود أن  و أصحاب المصالح بأقصى مستوى من الشفافية تجاه المساهمين ناحرًصا على االلتزام

 .ستتخذها مجموعة الدوحة للتأمين لمعالجة هذه المالحظات

 المالحظات لمعالجة العمل خطة مالحظاتال نطاق تطبيق الحوكمة واالمتثال لمبادئها المادة

 ت المجلس:ؤولياسم. 9

 ميلتز نوعليه أ ساهمين،جميع الم سالمجل ضوع يمثل (0) 9
 من ومن يمثله أ صلحةم ال شركةال صلحةم يحقق بما

 .سله لتعيينه بالمجل صوت

يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في النظام 
األساسي للشركة وفي "ميثاق مجلس اإلدارة" المشار إليه في 

اإلدارة في لم يتم تحديد مسؤوليات مجلس   المادة السابقة.
 .النظام األساسي

 العموميةتهدف المجموعة إلى تعديل نظامها األساسي خالل اجتماع الجمعية 
جلس ميثاق م وردت فيمسؤوليات مجلس اإلدارة كما لتشمل تحديد  عادية القادمةغيرال

وتدابير التباعد  COVID-19لتفشي جائحة فيروس كورونا نظراً اإلدارة. 
جمعية عمومية  االجتماعي السارية حالًيا في دولة قطر ، من المقرر عدم عقد اجتماع

 .0200نطلع إلى هذه التعديالت غي عام . 0206في عام  غيرعادية

 عمالمعينة في جدول أ سائلم دراجالحق في طلب إ (0) 60
 يدرجها لم نإ باالجتماع شتهاومناق العامة الجمعية

 وقررت الجمعية ذلك. سلالمج

أية مراجع لدى المجموعة  ذكر في النظام األساسياللم يرد 
في طلب إدراج مسائل معينة في جدول  تحدد حق المساهم

أعمال الجمعية العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم يدرجها 
 المجلس وقررت الجمعية ذلك.

 العموميةتهدف المجموعة إلى تعديل نظامها األساسي خالل اجتماع الجمعية 
ظراً ن. لتصحيح المالحظات المشار إليها بشأن حقوق المساهمين عادية القادمةغيرال

وتدابير التباعد االجتماعي السارية  COVID-19لتفشي جائحة فيروس كورونا 
في عام  جمعية عمومية غيرعادية عحاليًا في دولة قطر ، من المقرر عدم عقد اجتما

 .0200نطلع إلى هذه التعديالت غي عام . 0206

 أنه يرى قرار يعلى أ ضفي االعترا ساهمحق الم 
 وها أب ضري أو ساهمينالم من فئة معينة صلحةلم صدري

ً  يجلب دون  غيرهم وأ سالمجل ضاءعأل صاً خا نفعا
اع، االجتم ضرمح في ثباتهو إ شركةال صلحةلم اعتبار

من قرارات وفقا  عليه ضاعتر ما بطالوحقه في إ
 أن.شحكام القانون في هذا الأل

هذا البند في النظام  للحقوق المشار إليها فيلم يرد ذكر 
 األساسي.

 العموميةتهدف المجموعة إلى تعديل نظامها األساسي خالل اجتماع الجمعية 
ظراً ن. إليها بشأن حقوق المساهمين لتصحيح المالحظات المشار عادية القادمةغيرال

وتدابير التباعد االجتماعي السارية  COVID-19لتفشي جائحة فيروس كورونا 
في عام  جمعية عمومية غيرعادية حاليًا في دولة قطر ، من المقرر عدم عقد اجتماع

 .0200نطلع إلى هذه التعديالت غي عام . 0206
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     الصفحة 49        

 :الفعالة في الجمعية العامة شاركةالم سبل سيرتي. 66

 اتضوعمن العلم بالمو ساهمينتمكين الم شركةوعلى ال (0) 66
 صحوبةمنها م ستجدعمال وما يل األالمدرجة بجدو

 وكذلك بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم،
اجتماع الجمعية  ضرتمكينهم من االطالع على مح

نتائج الجمعية العامة فور  عن صاحالعامة، وعليها اإلف
 االجتماع لدى الهيئة ضرمن مح سخةن يداعانتهائها، و إ

 اعتماده. فور

للمسؤوليات المشار إليها في النظام األساسي  ذكراللم يرد 
 .تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامةل

 ميةالعموتهدف المجموعة إلى تعديل نظامها األساسي خالل اجتماع الجمعية 
ظراً ن. لتصحيح المالحظات المشار إليها بشأن حقوق المساهمين عادية القادمةغيرال

وتدابير التباعد االجتماعي السارية  COVID-19لتفشي جائحة فيروس كورونا 
في عام  جمعية عمومية غيرعادية حاليًا في دولة قطر ، من المقرر عدم عقد اجتماع

 .0200عام نطلع إلى هذه التعديالت غي . 0206

 :الكبرى صفقاتالمتعلقة بال ساهمينحقوق الم. 67

 محددة آلية شركةلل ساسي النظام األ ضمنيت أنيجب  (6) 66
 صفةقلية بألعامة وا بصفة ساهمينالم حقوق لحماية

 ضركبيرة قد ت صفقات شركةال برامحال إ صةخا
 .شركةال مال رأس بملكية تخل وأ بمصالحهم

ال يوجد ذكر آللية في النظام األساسي لحماية حقوق 
 .هناالمساهمين المحددة 

 العموميةتهدف المجموعة إلى تعديل نظامها األساسي خالل اجتماع الجمعية 
ظراً ن. لتصحيح المالحظات المشار إليها بشأن حقوق المساهمين عادية القادمةغيرال

وتدابير التباعد االجتماعي السارية  COVID-19لتفشي جائحة فيروس كورونا 
في عام  جمعية عمومية غيرعادية حاليًا في دولة قطر ، من المقرر عدم عقد اجتماع

 .0200نطلع إلى هذه التعديالت غي عام . 0206

 


