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 �لمة رئيس مجلس اإلدارة

 �سم هللا الرحمن الرحيم

، 2021د�سم��  31م�ن (شركة مساهمة عامة قطر�ة) عن السنة املالية املن��ية بتار�خ أ�جموعة الدوحة للت السنوي  ا�حوكمةر أن أضع ب�ن أيديكم تقر� �سر�ي

  وذلك
ً
الشر�ات والكيانات القانونية توجب ع�� سالذي �حوكمة ا�بإصدار نظام  2016) لسنة 5تطلبات قرار مجلس هيئة قطر لألسواق املالية رقم (ملاستنــادا

ومبادئ حوكمة شر�ات التأم�ن بموجب قرار مصرف قطر املركزي رقم ، ال��امها بتطبيق مبادئ وأح�ام النظام تف�ح عن أناملدرجة �� السوق الرئيسية 

املواد  أوتحديد املادة ع��  النظام أح�ام أومن مبادئ  أي�� حالة عدم االل��ام بتطبيق  تحرص للتأم�ن أن مجموعة الدوحة ش�� إ��أن أ سر�يكما � .)1/2016(

 بمبدأ الشفافية ، وذلكوأسبا��اوم��رات عدم التطبيق ها ال�ي لم تل��م بتطبيق
ً
. إ��النظام و�س�� ا�جموعة  ھالذي يحث علي إل��اما

ً
 التح�� بھ دائما

عتباره جزًء ال يتجزأ من التقر�ر السنوي إإ�� هيئة قطر لألسواق املالية ب 2021لعام ل�سـر مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأم�ن تقديم تقر�ر حوكمة الشركة كما 

 املعلومات املتعلقة بتطبيق مبادئـھ 
ً
 أنوال�ي نأمل ، 2021والسياسات ا�جديدة ال�ي اتبع��ا ا�جموعة ��ذا ا�خصوص خالل العام  واإلجراءات وأح�امھمتضمنا

 من االل��ام بتطبيق نظام ا�حوكمة نحو األفضل راكمتت�ون ا�جموعة قد 
ً
 جديدا

ً
 .بموج��ا رصيدا

  .وهللا املوفق

 نواف ناصر بن خالد آل ثا�ي  

 رئيس مجلس اإلدارة     
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 نبذة عن ا�جموعة

��  ستجابة ملتطلبات قطاع التأم�ناملمارسة �شاط التأم�ن و�عادة التأم�ن  1999أكتو�ر  2) الصادر بتار�خ 30تأسست مجموعة الدوحة للتأم�ن (ش.م.ع.ق) بموجب املرسوم األم��ي رقم (

ر�االت مدفوعة بال�امل. وقد  10سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد  12,724,000دد ر�ال قطري موزعھ ع�� ع 127,240,000ع، برأس مال وقدرة ر بالنظر ا�� النمو االقتصادي املتسا حينھ

سهم  500,000,000ر�ال قطري موزعة ع�� عدد  500,000,000تم خالل السنوات السابقة ز�ادة رأس مالها املدفوع بموجب قرارات ا�جمعية العامة غ�� العادية ليستقر �� الوقت ا�حا�� 

ا قامت ا�جموعة خالل السنوات السابقة شركة ذات مسؤولية محدودة. كم -و�� املالكة حاليا بال�امل لشركة الدوحة للت�افل  مدفوع بال�امل.ل قطري للسهم الواحد بقيمة اسمية واحد ر�ا

 بفتح فروع وم�اتب تمثيل �� ا�حيط االقلي�ي والدو��.  

 هو   ا�حدث ا�حا�� ي�ل ا�جموعةه
ً
 :أدناهل�جدول املب�ن  وفقا

 إسم الكيان اإلعتباري  النوع غايات العمل البلد املدينة العنوان

 1 املقر الرئي��ي -مجموعة الدوحة للتأم�ن  املقر الرئي��ي تأم�ن عام و�عادة تأم�ن قطر الدوحة 7171الطر�ق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  213

 2 فرع سوق واقف -مجموعة الدوحة للتأم�ن  فرع تأم�ن عام و�عادة تأم�ن قطر الدوحة 7171مقابل فندق بوتيك، شارع ا�جسرة، الدوحة، قطر ص.ب. 

عمارة املالحة، املنطقة ب، شارع الصناعية الشرقية / الر�ان، الدوحة، قطر ص.ب. 

7171 
 3 املنطقة الصناعية -مجموعة الدوحة للتأم�ن  فرع تأم�ن عام و�عادة تأم�ن قطر الدوحة

 4 فرع ضمانات الدوحة –مجموعة الدوحة للتأم�ن  فرع تأم�ن عام و�عادة تأم�ن قطر الدوحة 7171الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب. الطر�ق  213

 5 فرع الرويس –مجموعة الدوحة للتأم�ن  فرع تأم�ن عام و�عادة تأم�ن قطر الرويس 7171، قطر ص.ب.  27مول الرويس، مب�ى 

 6 فرع ا�خور   –مجموعة الدوحة للتأم�ن  نافذة تأم�ن سيارات قطر ا�خور  7171الدوحة، قطر ص.ب. مركز مرور ا�خــور، 

 7 فرع فيستيفــال  –مجموعة الدوحة للتأم�ن  نافذة تأم�ن سيارات قطر الدوحة 80، رقم العقار 615شركة بوابة الشمال العقار�ة، شارع  الدوحة فيستيفال سي�ي،

 8 واحة إزدان فرع لولو  –مجموعة الدوحة للتأم�ن  نافذة السفر  تأم�ن سيارات وتأم�ن قطر الدوحة 7171الوك��، قطر ص.ب.  –إزدان مول  –مجمع واحة إزدان  –لولو هاي��ماركت  

 9 فرع لولو مدينة بروة  –للتأم�ن مجموعة الدوحة  نافذة السفر  تأم�ن سيارات وتأم�ن قطر الدوحة 7171مسيم��، قطر ص.ب.  –مدينة بروة  –لولو هاي��ماركت 

 10 الفرع الرئي��ي –شركة الدوحة للت�افل  شركة تا�عة مملوكة بال�امل تأم�ن إسالمي / ت�اف�� و إعادة تأم�ن قطر الدوحة 7171الطر�ق الدائري الثالث، الدوحة، قطر ص.ب.  248

 MenaRe Underwriters LTD 11 شركة تا�عة مملوكة بال�امل تأم�ن عام و�عادة تأم�ن دولة اإلمارات د�ي 507056د�ي، ، مركز د�ي املا�� العاملي، Gate Village Building 8، 2الطابق 

 MenaRe Life 12 شركة تا�عة مملوكة بال�امل تأم�ن عام و�عادة تأم�ن لبنان ب��وت ي، ب��وت، لبنان 8شارع داود عّمون، سن الفيل، الطابق الثامن، مكتب 

C/O Callidus, 54 Fenchurch Street, London, England, EC3M 3JY شركة تا�عة مملوكة بال�امل تأم�ن عام و�عادة تأم�ن اململكة املتحدة لندن MenaRe Specialty LTD  31 

5 Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg (Lëtzebuerg)  Schwenke Zentrum S.à.r.l. 14 تا�عة مملوكة بال�املشركة  تملك إستثمارات عقار�ة لوكسمبورغ لوكسمبورغ

5 ,Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg شركة تا�عة مملوكة بال�امل تملك إستثمارات عقار�ة لوكسمبورغ لوكسمبورغ Logistics Centre S.à.r.l.  15 

 16 شركة برزان �حلول التكنولوجيا شركة تا�عة مملوكة بال�امل املعلومات / برمجياتتكنولوجيا  األردن عمان عمان، األردن –شارع املدينة املنورة 

 311رقم  –بناية شرق �ابيتال  –منطقة اسلطة ا�جديدة  –الطر�ق الدائري الثالث 

 7171، الدوحة، قطر ص.ب.  21مكتب رقم  –الدور األول  –
 17 شركة تامينا �حلول التكنولوجيا مملوكة بال�امل شركة تا�عة تكنولوجيا املعلومات / برمجيات قطر الدوحة
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 تقر�ر اإلمتثال مع �شريعات هيئة قطر لألسواق املالية ("الهيئة") ذات الصلة بما ف��ا أح�ام نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية

 املدرجة �� السوق الرئي��ي ("النظام")

، من خالل التوجيھ األخرى واألفراد والعمليات ��دف تحقيق مصا�ح املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح  و اإلجراءات و الضوابط السياساتتنطوي حوكمة ا�جموعة ع�� نظام داخ�� �شمل 

ملمارسة أعمالنا شر�ات �� أسلوب املوضوعية والن�اهة. نحن �� مجموعة الدوحة للتأم�ن، نؤمن أن حوكمة الاملرتكزة ع��  األعمالالفّعال ومراقبة األ�شطة اإلدار�ة باستخدام فطنة إدارة 

عزز ثقة املستثمر�ن 
ُ
 املصا�ح. وأ�حابوليست مجرد إل��ام قانو�ي، كما أننا نرى �� حوكمة الشر�ات مصدر إلهام لنا ووسيلة �

ستقاللية والشفافية. إن اإلطار التوجي�ي إل�شاء بنية حوكمة بتطو�ر ودعم بنية حوكمة للشركة �عكس أع�� معاي�� الرقابة واال تل��م ا�جموعة فإن ومن أجل خدمة شر�ائنا �ش�ل أفضل، 

 Qatar Financial Market Authority Corporate�� السوق الرئيسية الذي تم �شره من هيئة قطر لألسواق املالية ("والكيانات القانونية املدرجة  نظام حوكمة الشر�ات هوا�جموعة 

Governance Code بورصة قطر ومصرف قطر املركزي.متطلبات  �شملوال�ي  ولة قطر�� داملعمول ��ا واألنظمة لقوان�ن تت�ون من ا، �� ح�ن أن املرجعية العامة 2017مايو  15") بتار�خ  

ّفذ ليحتوي ع�� متطلبات ا�حوكمة �� ا�جموعة للف�� 
ُ
 31إ��  2021يناير  1املشمولة �� التقر�ر من ة إّن تقر�ر ا�حوكمة �سلط الضوء ع�� العناصر الرئيسية لنظام ا�حوكمة، وقد ُصمم ون

 . 2021د�سم�� 

 .2021د�سم��  31بناء ع�� مراجعة اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة ا�جموعة، فإن مجموعة الدوحة للتأم�ن (ش.م.ع.ق) قد إل��مت بمتطلبات النظام كما �� 

حوكمة الشر�ات املعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية اإلجراءات ال�ي إتبع��ا ا�جموعة �شأن تطبيق أح�ام نظام 

نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية �افة ا�خاطب�ن بأح�ام النظام ل 2016للعام  5من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم  2حثت املادة رقم 

  الزم�ي املوضوع لذلك. اإلطارمع أح�ام ومتطلبات النظام خالل ع�� توفيق أوضاعهم 

 ع�� توج��ات مجلس إدار��ا ا�جموعة تبنتوقد 
ً
إ�� إشراك �افة املعني�ن باإلضافة ب تقوم ا�جموعةملتطلبات نظام ا�حوكمة وا�خطوات الالزمة للتقيد ��ا. كما  ةمت�املتنفيذ إجراءات  بناءا

 من مبدأ الشفافية والعمل املش��ك الذي تنت�جھ ا�جموعة �� ممارس��ا ل�حوكمةأ�حاب العالقة �� هذه ا
ً
 .�جهود إنطالقا

 ا�حوكمة للمجموعة.مواثيق العمل وسياسات وممارسات  من ما يلزم �افةبتحديث  هاوضاعأا�جموعة بتوفيق  قامتباإلضافة ا�� ما تم إنجازه من جهود، 
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     الصفحة 8        

 املساهمون  

 :ا�حقوق املنصوص عل��ا للمساهم�ن �� النظام األسا��ي للشركة �شمل ع�� وجھ التحديد أمور م��ا، إذ أن للتأم�ن حقوق مساهم��ا وتقّدرهامجموعة الدوحة تح��م 

 الوصول إ�� �جالت امللكية،  .1

 السنو�ة العادية والغ�� العادية،  موميةحضور ا�جمعية الع .2

 ،ممارسة حقوق التصو�ت .3

 ،الوكالءتفو�ض حقوق التصو�ت إ��  .4

 ل�جمعية الع .5
ً
 العادية، موميةتوزيع األر�اح وفقا

 ،موميةطلب عقد إجتماع ا�جمعية الع .6

 ضع ومناقشة جدول أعمال اجتماع ا�جمعية العمومية،و  .7

 حق ا�حصول ع�� الردود ع�� األسئلة املطروحة، .8

 ا�جلس،إلنتخاب طر�قة التصو�ت  .9

 .العادية، وما إ�� ذلك موميةلعاملشاركة �� القرارات الرئيسية من خالل ا�جمعية ا .10

 

 :التالية، تم خاللها إعتماد القرارات 2021مارس  22العادية إجتماعها السنوي بتار�خ  موميةعقدت ا�جمعية العوقد 

 

 :العاديـة مومية: نتائج اجتماع ا�جمعية العأوال

  :التا��املصادقة ع�� جدول أعمالها علـــــى النحو  / العادية للمجموعة وقد تمت املوافقـة مومية�عقدت ا�جمعية العا

 . 2021وخطة عمل ا�جموعة لعام  31/12/2020سماع تقر�ر مجلس اإلدارة عن �شاط ا�جموعة ومركزها املا�� عن السنة املالية املن��ية ��  .1

 . واملصادقة عليـھ  31/12/2020ملالية املن��ية  �� ا�حسابات عن م��انية  ا�جموعة وحسابا��ا  ا�ختامية عن السنة ا دققيسماع  تقر�ر م .2

 .واملصادقة عل��ـما 31/12/2020مناقشة م��انية ا�جموعة وحساب األر�اح وا�خسائر عن السنة املالية املن��ية  ��  .3
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     الصفحة 9        

 .ر�ال ( عشرة دراهم ) ل�ل سهم 0.10اإلسمية للسهم الواحد أي بواقع  من القيمة  10% املوافقـة ع�� اق��اح مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح نقدية ع�� السادة املساهم�ن بنسبة .4

 . وتحديد  م�افآ��ـم  31/12/2020��  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن الف��ة املالية املن��ية  .5

  .و�عتمــاده 2020مناقشـــة تقر�ر حوكمة ا�جموعة لعام  .6

 .وتحديد ا�عابـــــھ 2021ة لعام خار�� �حسابات ا�جموع دقق�عي�ن م .7

 .2023-2021انتخـــاب مجلس ادارة جديد  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة الدوحة للتأم�ن 

 2021تقر�ر ا�حوكمة 

 

  

     الصفحة 10        

 مجلس اإلدارة 

ما ينب�� التصرف كمتا�عة األعمال باإلضافة ا�� التحقق من  مهام�تحمل ، و �افة الصالحيات الالزمة لتنظيم و�دارة العمليات التجار�ةو�تمتع ب ،ع�� ا�جموعة اإلشرافيتو�� مجلس اإلدارة 

 ا�جموعة االس��اتيجية والتجار�ة.  أهدافلتعز�ز 

 



 مجموعة الدوحة للتأم�ن 

 2021تقر�ر ا�حوكمة 

 

  

     الصفحة 11        

 العمليات املساندة 

 ميثاق مجلس اإلدارة  .6.1

عات، ومسؤوليات ، وُ�فّصل امليثاق الغرض من ا�جلس، ت�و�نھ، إجراءات اإلجتماوتنظيمها إعتمدت ا�جموعة "ميثاق ا�جلس" ملساعدة مجلس إدار��ا ع�� ممارسة صالحياتھ وأداء واجباتھ

 ا�جلس.

كما تم �شر ميثاق ا�جلس ا�حدث ع�� ، من نظام ا�حوكمة 9، 8تحديث ميثاق ا�جلس حسب املتطلبات ا�جديدة وفقا للمواد أوضاعها مع متطلبات نظام ا�حوكمة بتوفيق با�جموعة  قامت

 أل�حاب املصا�ح
ً
 عاما

ً
 .موقع ا�جموعة اإللك��و�ي ليصبح مرجعا

 

  السلوك امل�ي �جلس اإلدارةقواعد  .6.2

 ألع�� مستوى من األمانة والن�اهة أمر بالغ األهمية � إدارةيل��م مجلس 
ً
حماية مصا�ح ا�جموعة، ومساهم��ا ا�جموعة بأع�� معاي�� الن�اهة والسلوك التجاري، و�رى ا�جلس بأن العمل وفقا

 أل�حاب املصا�حوتم �شر قواعد السلوك امل�ي ا�حدثة ع��  وعمال��ا.
ً
 عاما

ً
 .موقع ا�جموعة اإللك��و�ي ليصبح مرجعا
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     الصفحة 12        

 �شكيل مجلس اإلدارة  .6.3

 م:31/12/2021معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة ا�حا��، عدد األسهم و�سب امللكية كما �� ��اية  أدناهيتضمن ا�جدول 

 جهــة التمثيــل بدء العضو�ة املنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو

  األسهم اململوكة

 )رأس املال (%

جهة التمثيل لدى مجلس 

 اإلدارة

 آل ثا�ي الشيخ/ نواف ناصر بن خالد 1

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

�شغل املنصب من 

2000 
 نفســھ

غيـــر مستقـل/ غ�� 

  تنفيذي

1,984,980 

(0.40%) 

  عضو مجلس إدارة

 .العاملية السالم �شركة

 ثا�يآل  بن جاسم بن محمد حمدالشيخ/ 2

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

�شغل املنصب من 

2019 

ا�جموعة العر�ية 

لإل�شاءات 

 الهندسيـة

مستقل/ غ�� 

 تنفيذي

2,250,022 

(0.45%) 

  عضو مجلس إدارة

�شركة الكهر�اء واملاء 

 القطر�ة.

 السيد/ عادل ع�� بن ع�� املسلما�ي 3
العضو 

 املنتدب

�شغل املنصب من 

 2000تار�خ 
 نفســھ

مستقـل/ غ�� 

 تنفيذي

1,964,700 

(0.39%) 

  عضو مجلس إدارة

 �شركة املالحة القطر�ة

  عضو مجلس إدارة

�شركة الكهر�اء واملاء 

 .القطر�ة

 عضو آل ثا�ي الشيخ/ج�� بن حمد بن جاسم 4
�شغل املنصب من 

2000 
 نفسھ

مستقـل/ غ�� 

 تنفيذي

2,055,420 

(0.41%) 
 

 عضو ثا�يجاسم محمد خالد حمد آل الشيخ/ 5
�شغل املنصب من 

 2021تار�خ 

شركة جاسم 

 التجار�ة

مستقـل/ غ�� 

 تنفيذي

2,490,253 

(0.50%) 
 

 عضو السيد/ حسن جاسم درويـش فخـرو  6
�شغل املنصب من 

 2000تار�خ 
 نفســـھ

مستقــل/ غ�� 

 تنفيذي

3,180,160 

(0.64%) 
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     الصفحة 13        

 جهــة التمثيــل بدء العضو�ة املنصب اســم العضــو 
 صفة

 العضـــو

  األسهم اململوكة

 )رأس املال (%

جهة التمثيل لدى مجلس 

 اإلدارة

 عضو السيد/فكتور نظيم رضا آغــا 7
�شغل املنصب من 

 2006تار�خ 

شركة حالـول 

 لإلستثمار العقاري 

  /غ�� مستقل

 غ�� تنفيذي

3,349,510 

(0.67%) 

  عضو مجلس إدارة

 بالبنك األه�� القطري 

 عضو بـوعيسـىأ السيد/حسام عبد السالم 8
�شغل املنصب من 

 2000تار�خ 
 نفسھ

مستقل/ غ�� 

 تنفيذي

2,005,364 

(0.40%)  

  نائب رئيس مجلس

اإلدارة �شركة السالم 

 العاملية

 عضو السيد/سعـود عمـر حمـد املا�ــع 9
�شغل املنصب من 

 2000تار�خ 
 مجموعة املانـــع

مستقل/ غ�� 

 تنفيذي

1,345,320 

(0.27%) 
 

 عضو السيد/ احمــد يوســف حسيـن ع�� كمـال 10
�شغل املنصب من 

 2018تار�خ 

شركة ال�خامة 

 للتجارة واملقاوالت

غ�� مستقل/ غ�� 

 تنفيذي

24,519,320 

(4.9%) 

  عضو مجلس إدارة

�شركة القطر�ة 

 للصناعات التحو�لية

 عضو اللواء الركن/ دحـالن جمعــــــان �شيـــــر ا�حمـــــد 11
�شغل املنصب من 

 2000تار�خ 

محفظة استثمارات 

 القوات املس�حة

مستقــل/ غ�� 

 تنفيذي

6,068,630 

(1.21%)  
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     الصفحة 14        

 إجتماعات ا�جلس .6.4

 مرات خالل الف��ة املشمولة �� التقر�ر وفق ا�جدول التا��: ةستإدارة ا�جموعة ع�� االجتماع ل فقد حرص مجلس ،مجلس اإلدارةوفقا مليثاق 

 عدد األعضاء الغائب�ن األصوات بالو�الة عدد األيام ب�ن االجتماع�ن عدد ا�حاضر�ن تار�خ االجتماع إجتماعات ا�جلس

 1 1 - 9 2021ف��اير  22 1

 - - 28 11 2021 مارس 22 2

 - 2 37 9 2021 ابر�ل 28 3

 1 2 *98 8 2021 اغسطس 4 4

 3 - 84 8 2021 أكتو�ر 27 5

 - - 49 11  2021د�سم�� 15 6

 
ً
 .لتأخر إعداد البيانات املالية نصف السنو�ة �سبب تأخر وروود تقر�ر ا�خب�� اإلكتواري (ا�خار��) �شأن هذه البيانات*نظرا

 اجتماعات): 6(عدد  2021التا�� حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  و�ب�ن ا�جدول 

 �سبة ا�حضور %   غياب توكيل حضور  أعضاء مجلس االدارة م.

 %100 )-( )-( )6( الشيخ/ نواف ناصر بن خالـــــد آل ثا�ي 1

 %100 (-) (-) (6) حمد بن جاسم بن محمد آل ثا�ي الشيخ/ 2

 %100 )-( )-( )6( ع�� بن ع�� املسلمانــــيالسيد/ عـــــادل  3

 %83 )1( )-( )5( جبــر بن حمد بن جاســــم آل ثا�ي الشيخ/ 4

 %100 )-( )-( )5( *جاسم محمد خالد حمد آل ثا�يالشيــخ/ 5

 %83 )1( )2( )3( دحالن جمعان �ش�� ا�حمد اللــــواء الركــــن/ 6

 %83 )1( )-( )5( نظيـــــم رضـــــــا آغــافكتــــــــــور  السيـــــــد/ 7

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

 %83 )1( )-( )5( سعـــــــود عمــــــر حمــــد املانـــــع السيـــــد/ 9 

 %67 )2( )1( )3( السيــــــد/ أحمــد يوســف حسيـــن كمــال 10

 %100 )-( )1( )5( السيــــــد/ حســـــن جاســــم درويـش فخـــــرو  11

 22/04/2021*عضو مجلس إدارة جديد (منتخب) جمعية عمومية عادية بتار�خ 
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     الصفحة 15        

  �عر�ف أعضاء مجلس اإلدارة وتطو�ر التعلم املستمر  .6.5

 .ممارسة مهامهممن  م��ي�ل ا�جموعة واإلدارة وجميع املعلومات األخرى ال�ي تمك�� أعضاء مجلس إدارة ا�جموعة اإلملاميتوجب ع�� 

 بمستجدات األمور باإلضافة ا�� لهم و�ناًء ع�� ذلك، فقد أعدت ا�جموعة سياسة تدر�ب ألعضاء ا�جلس توفر 
ً
 لتطو�ر  .لتعليم املستمر واملعرفةا دعمإملاما

ً
أعضاء  أداءو�� هذا السياق وسعيا

بدور الصندوق العر�ي بال��تيب مع رئيس ا�جموعة السيد �سام حس�ن بإدارة ورشة عمل تدر�بية ألعضاء مجلس اإلدارة تتعلق ال��شيحات قامت �جنة  لس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھمج

يخص بمتطلبات التأم�ن ا�خاصة ��ا ل�حرب وا�خاطر ذات الصلة باألخطار السياسية األخرى لتأم�ن أخطار ا�حرب ب��و�د الشر�ات األعضاء با�حماية والتغطية الالزمة �� الوقت املناسب فيما 

نطقة من خالل تقديم مجموعة متنوعة من املشا��ة و�� وقت قيا��ي وسريع وعن دوره األسا��ي �� �سع�� وتحديث األسعار والتصنيف �خاطر ا�حرب وغ��ها من التغطيات السياسية �� امل

قة وعمل مراجعة دور�ة لها و إصدار �حمايات املمنوحة للشر�ات األعضاء ع�� مدار السنة. وكذلك قيام الصندوق بمراقبة األسعار فيما يخص التأم�ن ع�� أخطار ا�حرب �� املنطالتغطيات و ا

 جداول أسعار بإنتظام.

 

  فصل الواجبات ب�ن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .6.6

 .الفصل ب�ن واجبات �ل م��ماو ألدوار ب�ن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وا�ح ل فصل )نظام حوكمة الشر�اتالتناسب مع (ب�جموعة ا ميثاقيتضمن 

  واجبات رئيس مجلس اإلدارة .6.7

وقد حرصت ا�جموعة ع��  إ�� أعضاء مجلس اإلدارة، رئيس ا�جلس هو املسؤول عن ضمان حسن س�� العمل �� ا�جلس بما �� ذلك إيصال املعلومات �ش�ل �امل ودقيق و�� الوقت املناسب

 نظام ا�حوكمة.�� رئيس مجلس اإلدارة �� أي من �جان ا�جلس املنصوص عل��ا عدم عضو�ة 

 ع�� رئاسة ا�جلس ولك��ا �شمل فقط ن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ال تقتصر إ
ً
و��جيع  �ش�ل فّعال، إجتماعات ا�جلس، وضمان س�� موميةالعا�جمعيات جتماعات إأيضا

تقييم أداء ا�جلس �ش�ل سنوي باإلضافة ا�� جدول أعمال إجتماعات ا�جلس، و�سهيل التواصل الفعال مع املساهم�ن و�يصال آرا��م إ�� مجلس اإلدارة، و�عتماد أعضاء ا�جلس ع�� املشاركة، 

 باإلش��اك مع �جنة ال��شيحات.
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     الصفحة 16        

 إلدارة ال��امات أعضاء مجلس ا .6.8

تحديد األهداف االس��اتيجية طو�لة األمد، وتطو�ر نظام قوي �حوكمة ا�جموعة وممارسات وذلك ب ا�جموعة يتوجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة األخذ �ع�ن اإلعتبار أن دورهم األسا��ي هو قيادة

 إدارة ا�خاطر.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  .6.9

ع العام العناية الالزمة �� إدارة ا�جموعة بطر�قة فعالة ومنتجة بما يحقق مص�حة ا�جموعة والشر�اء واملساهم�ن، وأ�حاب املصا�ح، و�حقق النفيمثل ا�جلس �افة املساهم�ن، وعليھ بذل 

لتعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد ت�حق ضررا ��م أو وتنمية االستثمار �� الدولة، وتنمية ا�جتمع، وعليھ أن يتحمل مسؤولية حماية املساهم�ن من األعمال واملمارسات غ�� القانونية أو ا

 �عمل ع�� التمي�� بي��م أو تمكن فئة من أخرى.

 أن يؤدي وظائفھ ومهامھ، وأن يتحمل مسؤوليتھ وفقا لآل�ي:-بما ال يخالف أح�ام القانون -وع�� ا�جلس

 اراتھ مبنية ع�� معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق بھ.يجب أن يؤدي ا�جلس مهامھ بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن ت�ون قر  .1

 يمثل عضو ا�جلس جميع املساهم�ن، وعليھ أن يل��م بما يحقق مص�حة ا�جموعة ال مص�حة من يمثلھ أو من صوت لھ لتعيينھ با�جلس. .2

ة، و�جراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض، كما يحدد املوضوعات ال�ي يحتفظ بصالحية البت ف��ا، وترفع اإلدارة التنفيذية يجب أن يحدد ا�جلس الصالحيات ال�ي يفوضها لإلدارة التنفيذي .3

 تقار�ر دور�ة عن ممارس��ا للصالحيات املفوضة.

 والقانونية فضال عن تدر���م إن لزم األمر.يجب ع�� ا�جلس التأكد من وضع إجراءات لتعر�ف أعضاء ا�جلس ا�جدد �عمل ا�جموعة و�خاصة ا�جوانب املالية  .4

بوجھ خاص وذلك من أجل تمكي��م من القيام  يجب ع�� ا�جلس التأكد من إتاحة ا�جموعة املعلومات ال�افية عن شؤو��ا �جميع أعضاء ا�جلس بوجھ عام وألعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن .5

 بواجبا��م ومهامهم بكفاءة.
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     الصفحة 17        

 ، اإلدارة التنفيذية وال�جان ةتقييم أداء مجلس اإلدار  .6.10

تباع املعاي�� املعتمدة ضمن إطارعمل ال�جنة بتقييم أداء ا�جلس بإالسنو�ة ذلك  امل�افأةصرف  إ��مما أدى  مجلس اإلدارة ألداء�جنة ال��شيحات بإجراء تقييم ذا�ي وموضو�� سنوي قامت 

 وذلك ع�� النحو التا��:  2021خالل العام 

 االجتماعات.بدور�ة التقيد  .1

 االجتماعات.�سبة حضور  .2

 املطروحة ع�� جدول اعمال ا�جلس.سرعة وفعالية إنجاز القضايا  .3

 اإلل��ام �عمل دورات تدر�بية ألعضاء مجلس اإلدارة. .4

 مدى التقيد بالشفافية واالفصاح فيما يتعلق بقرارات ا�جلس. .5

 توصيا��ا.نبثقة من ا�جلس وتنفيذ التفاعل مع مختلف ال�جان األخرى امل .6

 مدة.تهداف وتطبيق السياسات املعأل تحقيق ا�خطط وا .7

 

 
ً
العليا �شأن تطبيق نظام الرقابة من نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية فانھ يتوجب ع�� مجلس اإلدارة تقييم أداء اإلدارة التنفيذية  4.7للمادة رقم  وفقا

أن ا�جموعة ال��مت ��ذه املادة من خالل �شاط �جنة  .الرقابيةالطر�قة ال�ي عا�ج ��ا ا�جلس املسائل الداخلية و�دارة ا�خاطر بما ف��ا تحديد عدد التظلمات، الش�اوى، املق��حات، البالغات، و 

 ال��شيحات املنبثقة عن مجلس االدارة.

 

 
ً
أعمال تقييم و نھ يتوجب ع�� مجلس اإلدارة مراجعة إفمن نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر لألسواق املالية،  19للمادة رقم  وفقا

اط �جنة امل�افات ال��مت ��ذه املادة من خالل اصدار التقر�ر السنوي ل�جنة ال��شيحات عن �شاط مجلس االدارة خالل السنة املالية والتقر�ر السنوي عن �شن ا�جموعة إال�جان املنبثقة عنھ. 

  .التدقيقالسنوي عن �شاط �جنة ر والتقر�
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 مهام اإلدارة التنفيذية  .6.11

 املهام والصالحيات املس�ى الوظيفي 

 االشراف ومتا�عة عمليات ا�جموعة والشر�ات التا�عة والفروع داخل قطر وخارجها ورفع تقار�ر دور�ة ا�� مجلس االدارة.  رئيس مجموعة الدوحة للتأم�ن  1

 ومتا�عة عمل مجموعة الدوحة للتأم�ن ورفع تقار�ر دور�ة ا�� رئيس ا�جموعة و/أو مجلس االدارة.االشراف  الرئيــــــس التنفيــــــــذي 2

3 
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 

 القانونية/ السيارات
 التنفيذي.املتعلقة با�جموعة واالشراف ع�� دائرة تأمينات وحوادث السيارات ورفع تقار�ر دور�ھ ا�� الرئيس القانونية متا�عة القضايا 

 ا�� الرئيس التنفيذي. دور�ةاالشراف ومتا�عة العمليات الفنية للتأم�ن و�عادة التأم�ن ورفع تقار�ر  الرئيــــس التنفيــــذي للعمليــات 4

 متا�عة استثمارات ا�جموعة ورفع تقار�ر دور�ة ا�� رئيس ا�جموعة و�جنة االستثمار. الرئيس التنفيـذي لإلستثمار  5

 االشراف والرقابة ع�� الشؤون املالية ورفع تقار�ر دور�ة ا�� الرئيس التنفيذي.  الرئيس التنفيذي للمالية 6

 اعداد خطة العمل للتدقيق الداخ�� للمجموعة القائم ع�� ا�خاطر ورفع تقار�ر دور�ة ا�� �جنة التدقيق. إدارة التدقيـق الداخ��  أول  مديـــــر 7

8 
سؤول م/زامـااللت متا�عة أول إدارة مدير

 بالغ اإل 

غسل االموال وتمو�ل  �افحةشراف ع�� العمليات املتعلقة بماإلدارة واإل  .الرقابيةاالشراف ع�� تقار�ر ا�حوكمة واي تقار�ر تطل��ا ا�جهات 

 إجراءات و ضوابط ا�جموعة الداخلية. متا�عة إل��ام ا�جموعة باملتطلبات التنظيمية و الرقابية و املتطلبات ا�حددة �� سياسات و االرهاب.

 االشراف ع�� دائرة تكنولوجيا املعلومات ورفع تقار�ر دور�ة ا�� الرئيس التنفيذي. تكنولوجيا املعلوماتل الرئيس التنفيذي 9

 االشراف ع�� ملفات املوظف�ن واعداد الرواتب الشهر�ة وتحو�لها. مدير أول املوارد البشر�ة 10

 االشراف ع�� الشؤون االدار�ة. مدير أول الشؤون اإلدار�ة  11

 ا�خاطرمدير  12

الدور�ة إلس��اتيجية ا�جموعة �� إدارة ا�خاطر و تحدي��ا ، تحديث راجعة املعتمد �� ا�جموعة ، املدارة ا�خاطر إل  العام طاراإل االشراف ع�� 

تحمل ا�خاطر والرغبة �� ب�جل ا�خاطر و الضوابط التخفيفية ، مراقبة العمليات الداخلية ، التأكد من اإلل��ام بالعتبات املتعلقة 

 .طرا�خاطرة و رفع التقار�ر الدور�ة إ�� اإلدارة العليا و �جنة إدارة ا�خا
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  �جان ا�جلس 

و�جنة إدارة ا�خاطر وذلك لتسهيل أعمال ا�جلس واملساعدة �� تنفيذ مسؤولياتھ  �جنة االستثمار والعقار ، ، �جنة امل�افآت �جنة التدقيق ، �جنة ال��شيحات أ�شأ ا�جلس خمس �جان وهم

 وقراراتھ حسب متطلبات نظام ا�حوكمة.  

 

 �جنة التدقيق .7.1

�افية الرقابة الضمان توفر ل�س�� كما ، مجلس �شأن مراجع��ا لفاعلية نظم الرقابة الداخليةللالتوصيات و  ، وتقوم بإرسال التقار�راإلدارةمجلس من أعضاء ) 3ثالثة (تت�ون �جنة التدقيق من 

 .التنفيذيةلمراجعة الداخلية وا�خارجية، إ�� جانب املناقشات مع اإلدارة لالتقار�ر الدور�ة  من خالل �جموعة�� المخاطر األساسية ل

 ملساعد��ا �� ممارسة صالحيا��ا وأداء واجبا��االإعتمدت وقد 
ً
 تباشر ال�جنة مهامها وفقو . �اُ�فّصل هذا امليثاق الغرض من ال�جنة وت�و���ا، و�جراءات إجتماعا��ا ومسؤوليا�، و �جنة ميثاقا

ً
 ا

  تھيتم مراجع، والذي املعتمد من مجلس اإلدارةعمل ال مليثاق
ً
 .  العاملية املتبعةمارسات املأفضل مع متطلبات العمل وتوافقھ مع لضمان مالءمتھ  دور�ا

 -إطـــار عمــل ال�جنة وصالحي��ا:

 ا�خصوص تتو�� القيام باملهام التالية: تتو�� ال�جنة �ش�ل عام ، �افة األمور املتعلقة بالتأكد من سالمة السياسات واإلجراءات املالية والرقابية، و�دارة ا�خاطر.وع�� وجھ 

 عات دور�ة �لما تطلب األمر.إعداد مق��ح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور �شكيل ال�جنة وعرضھ ع�� ا�جلس، والقيام بمراج -1

 وضع أسس التعاقد مع املدقق�ن ا�خارجي�ن وترشيحهم، وضمان استقاللهم �� أداء عملهم.  -2

 التوصية إ�� مجلس اإلدارة بتعي�ن مدير التدقيق الداخ�� . -3

 جعة تلك البيانات والتقار�ر وال��ك��، بصورة خاصة ع�� ما ي��:اإلشراف ع�� دقة و�حة البيانات املالية، والتقار�ر السنو�ة والنصف سنو�ة والر�عية ، ومرا -4

 أي �غي��ات �� السياسات والتطبيقات واملمارسات املتعلقة با�حاسبة.  -أ        

 النوا�� ا�خاضعة ألح�ام تقدير�ة بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا. -ب        
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 دقيق.التعديالت األساسية الناتجة عن الت -ج        

 مواصلة عمل �شاط ا�جموعة بنجاح. -د        

 التقييد بمعاي�� ا�حاسبة الدولية املعتمدة. -ه        

 التقييد بقواعد اإلفصاح واملتطلبات األخرى املتعلقة بإعداد التقار�ر املالية. -و        

 التقييد بقواعد إدراج السوق. -ز        

 ، وما تف�ح عنھ من أرقام و�يانات وتقار�ر مالية ومراجعة تلك األرقام والبيانات والتقار�ر.وميةجموعة ع�� ا�جمعية العامتحري الدقة فيما �عرضھ ا� -5

 با�جموعة.  الداخلية ا�جلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة التنسيق ب�ن -6

 �حسابات املرحلية وا�ختامية.دراسة أية مسائل مهمة وغ�� عادية، تتضم��ا التقار�راملالية وا -7

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والداخلية و�دارة ا�خاطر .  -8

 تقييم فاعلية ومدى كفاية نظام ونطاق برامج التدقيق الداخ��.   -9

 ا�حسابات.  دققوم التنسيق ب�ن وحدة التدقيق الداخ�� با�جموعة -10

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية وا�حاسبية للمجموعة و�بداء الرأي والتوصية �شأ��ا للمجلس.  -11

، وحماية املبلغ ق مستقل وعادل حول هذه املسائل وضع نظام إبالغ سري، أل�حاب املصا�ح �شأن أي مسائل تث�� الر�بة أو الشك �� التقار�ر املالية أو الرقابة الداخلية.وضمان إجراء تحقي -12

 من أي رد فعل سل�ي أو ضرر قد يصيبھ. 

 التحقق من مدى تقيد ا�جموعة بتطبيق قواعد السلوك امل�ي القو�م �� السياسات املعتمدة . -13

 بذوي ا�خ��ة واإلختصاص إذا ما لزم األمر ع�� نفقة ا�جموعة .   يجوز ل�جنة اإلستعانة -14

والشر�ات التا�عة معلومات و�يانات �� سبيل ممارسة عملها ، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا �جموعة الدوحة للتأم�ن  يجوز ل�جنة ا�حصول ع�� اية -15

 ، �حضور إجتماعا��ا ومناقش��ا �� امر محدد �� الدعوة �حضور االجتماع .
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متضمنة توصيا��ا، و�عداد التقار�ر ا�خاصة بمخاطر محددة بناًء ع�� ت�ليف من  -�� الوقت الذي يحدده -دار��ا با�جموعة ورفعها للمجلسإعداد التقار�ر الدور�ة ا�خاصة با�خاطر وا -16

 ا�جلس أو رئيسھ.

 مراجعة �عامالت ا�جموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها وال��امها بالضوابط ا�خاصة بتلك التعامالت. -17

  ومراجعة سياسات ا�جموعةوضع  -18
ً
 �� اإلعتبار أعمال ا�جموعة، ومتغ��ات السوق، والتوجهات االستثمار�ة والتوسعية للمجموعة. �شأن إدارة ا�خاطر �ش�ل دوري، أخذا

 اإلشراف ع�� ال��امج التدر�بية ا�خاصة بإدارة ا�خاطر ال�ي �عدها ا�جموعة، وال��شيح لها. -19

 �جلس �شأن الرقابة الداخلية للمجموعة.تنفيذ ت�ليفات ا -20

ع�� ا�جلس لتضمي��ا بالتقر�ر ا�حسابات، واإلدارة التنفيذية العليا �شأن ا�خاطر ا�خاصة بالتدقيق وع�� رأسها مدى مالءمة القرارات والتقديرات ا�حاسبية، وعرضها  دققمناقشة م -21

 السنوي.

 ة املالية بت�ليف من ا�جلس.إجراء التحقيقات ا�خاصة بمسائل الرقاب -22

 ترفع ال�جنة تقار�رها الدور�ة حول نتائج إعمالها، وتوصيا��ا �جلس اإلدارة للمصادقة عل��ا ، و�عتمادها ضمن سياسات ا�جموعة.  -23

 تتو�� ال�جنة القيام بأية مهام أخرى، يفوضها ��ا مجلس اإلدارة، وتقع ضمن إختصاصا��ا.  -24

 :السادة التالية أسما��مقيق من تتكون �جنة التدو 

 املس�ى االسم الرقم

 رئيس السيد / فكتــــــــــــور نظيـــــم رضـــــا آغـــــا 1

 �جنة عضو السيد / حســـام عبــــد الســـــالم ابـو عيســــى 2

 �جنة عضو السيد / حسن جاسم درويش فخرو  3
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 ال�جنة خالل العام:و�ب�ن ا�جدول التا�� تفاصيل إجتماعات 

 عدد األعضاء الغائب�ن عدد ا�حاضر�ن تار�خ االجتماع إجتماعات ال�جنة

 1 2 2021ف��اير  21 1

 1 2 2021ابر�ل  28 2

 - 3 2021يوليو  12 3

 - 3 2021أغسطس  04 4

 - 3 2021أكتو�ر  26 5

 - 3 2021د�سم��  28 6

 

 :�� األمور التالية �خصتتإنجازات ال�جنة و�ش�ل أسا��ي، فإن أهم 

 .31/12/2020الـمصادقة ع�� البيانات الـمالية الـموحده كما ��  .1

 .2021الـمصادقة ع�� عرض تدقيق الـحسابات الـخار�� للعام  .2

 .2020الـمصادقة ع�� التقر�ر السنوي ألعمال التدقيق الداخ�� �� الـمجموعة للعام الـما��  .3

 توطئة إلعتمادها من مـجلس اإلدارة. 2020التدقيق للعام الـمصادقة ع�� التقر�ر السنوي ل�جنة  .4

 .2020الـمصادقة ع�� تقر�ر مدير التدقيق الداخ�� السنوي ا�خاص بـم�افحة غسل األموال وتـمو�ل اإلرهاب للعام  .5

 الـمصادقة ع�� تقر�ر التدقيق الداخ�� ألعمال الدوائر الفنية �� ا�جموعة. .6

 ) الصادرة من مدير التدقيق الداخ�� بالـمجموعة.Follow up Review reportsة (الـمصادقة ع�� تقار�ر الـمتا�ع .7

 مراجعة تفصيلية لتعامالت الـمجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها وال��امها بالضوابط ا�خاصة بتلك الـمعامالت �� �ل إجتماع.  .8

 ) مع إدارة التدقيق الداخ�� بالـمجموعة.Internal Controls Over Financial Reporting – ICOFRمناقشة تقار�رالرقابة الداخلية ع�� البيانات الـمالية ( .9

 .31/03/2021الـمصادقة ع�� البيانات الـمالية الـموحده للر�ع األول للمجموعة كما ��  .10

 .30/06/2021الـمصادقة ع�� البيانات الـمالية الـموحده النصف سنو�ة للمجموعة كما ��  .11

 .30/09/2021ع�� البيانات الـمالية الـموحده للر�ع الثالث للمجموعة كما ��  الـمصادقة .12

 مناقشة مراقب الـحسابات الـخار�� السادة ديلو�ت آند توش. .13
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 .31/12/2020املصادقة ع�� تقر�ر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الدوحة للت�افل كما ��  .14

 .2020�� لشركة الدوحة للت�افل للعام املصادقة ع�� تقار�ر التدقيق الداخ�� الشر  .15

 مراجعة قائمة املنظمات الغ�� هادفة للر�ح امل�جلة �� دولة قطر لتحديد املؤسسات املمكن اعتمادها. .16

بالدائرة، ومنح دائرة تأمينات  اتاعتمدت ال�جنة تحديث منح موظفي دائرة �عو�ضات حوادث املركبات لشركة الدوحة للت�افل صالحيات محددة لصرف مبالغ التعو�ضات / الـمطالب .17

 املركبات صالحية التوقيع ع�� وثائق وعروض أسعار تأم�ن املركبات.

 إعتماد �عديل �شكيل �ل من �جنة قرار شطب املركبات و�شكيل �جنة مزاد بيع حطام املركبات وقطع الغيار(السكراب). .18

 بأعمال املدير العام.إعتماد �عي�ن مؤقت لنائب املدير العام لشركة الدوحة للت�افل ق .19
ً
 ائما

 حول الورقة �شاور�ة �شأن مسودة �عليمات ضوابط �عامل شر�ات التأم�ن مع الذمم الـمدينة. 2021-18مناقشة �عميم مصرف قطر الـمركزي رقم  .20

 ). QFMAرشادات والقوان�ن الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية (مراجعة تقر�ر مدير اإلل��ام �شأن مدى ال��ام ا�جموعة بتطبيق السياسات واالجراءات والضوابط والتعليمات واال  .21

 
 -:2021توصيات �جنة التدقيق خالل عام 

 .الس�� إ�� تطو�ر وتـحديث دليل السياسات واالجراءات لـجميع دوائر الـمجموعة بـما ف��ا الشر�ات التا�عة والفروع .1

 .الـمجموعة والشر�ات التا�عة والفروعتـحديث وتطو�ر نطاق الصالحيات والتفو�ضات ��  .2

 .تطو�ر وتـحديث ا�خدمات التقنية الـحديثة حسب متطلبات الـمجموعة و�ـما يتما��ى مع متطلبات مصرف قطر الـمركزي وا�جهات الرقابية .3

 .تـحديث وتطو�ر برامج تدر�بية وتوعية للموظف�ن بـهدف اضافة قيمة للمجموعة .4

 .يد صالحيات �ل موظففصل الـمهامات الوظيفية وتـحد .5

 .الس�� �� إغالق الـمالحظات الـمفتوحة �� تقار�ر الـمتا�عة للتدقيق الداخ�� من قبل الدوائر الفنية واإلدار�ة للـمجموعة .6

 .مـما �عطي قيمة جيدة للمجموعة (ICOFR) العمل ع�� سرعة سد الفجوات الـموجودة �� تقر�ر الرقابة الداخلية ع�� البيانات الـمالية .7
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  �جنة ال��شيحات .7.2

 املوافقة ع��تضمن  25/05/2021بتار�خ  األول م��او حضره جميع األعضاء  2021خالل عام  �نإجتماع�جنة العقدت ) أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد 3(ثالثة تت�ون �جنة ال��شيحات من 

إ�� ا�جلس التقر�رالسنوي رفع و قد تضمن املوافقة ع�� �عي�ن مدير عام جديد �شركة الدوحة للت�افل. و كذلك  14/07/2021بتار�خ  و الثا�ي �عي�ن نائب مدير عام �شركة الدوحة للت�افل.

 ما ي��:
ً
 نقاط القوة والضعف واق��احـات ال�جنة ��ذا الشأن متضمنــا

ً
 ألداء ا�جلس محددا

ً
 شامال

ً
  -يتضمن تحليال

 عـــــدد اجتماعــــــــــات ال�جنـــــــة.-أ 

 التقيــــــــد بدور�ــــــــــــة االجتماعــــــــــات. -ب 

 �سبــــــــــة حضــــــور االجتمـــــاعــــــــــات. -ج

 سرعـــــة وفعاليــــــــة إنجاز القضايا املطروحــــــــة. -د

 -هي�ليــة و�شكيل ال�جنة ونظام عملها: 

 إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضا��ا و�را�� �� اختيار أعضاء ال�جنة توافر ا�خ�� ت�ون ال�جنة برئاسة احد أعضاء ا�جلس وع  -1
ً
ة ضو�ة اثن�ن ع�� األقل وال ي�ون ا�عقاد ال�جنة �حيحا

 الالزمة ملمارسة اختصاصا��ا .

 لالئحــة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة تتو�� ال�جنة وضع اسـس ومعاي��عامة �ستع�ن ��ا ا�جمعية العمومية �� انتخاب األص�ح من ب�ن املر�ح�ن  -2
ً
لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقا

 .18/03/2018املعتمدة من ا�جمعية العامة بتار�خ 

 لعضو�ة ا�جلس �� حال خلو اي من مقاعده. -3
ً
 ترشيح من تراه ال�جنة مناسبا

 ب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.وضع مشروع خطة التعاقب ع�� إدارة الشركة ��دف سرعة �عي�ن البديل املناس -4

 لشغل اي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليـا.   -5
ً
 ترشيح من تراه ال�جنة مناسبا

 تلقي طلبات ال���ح لعضو�ة مجلس إدارة الشركة. -6
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للموافقھ عل��ا  هيئة قطر لألسواق املالية  مصرف قطر املركزي و ��خة إ��رفع قائمة املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس إ�� مجلس اإلدارة متضمنة توصيا��ا �� هذا الشأن ع�� ان ترسل م��ا  -7

 ��ا صور من مسوغات ال���ح.
ً
 مرفقا

 م -8
ً
 نقاط القوة والضعف واق��احـات ال�جنة ��ذا الشأن متضمنــا

ً
 ألداء ا�جلس محددا

ً
 شامال

ً
  -ا ي��:رفع تقر�ر سنوي إ�� ا�جلس يتضمن تحليال

 ماعــــــــــات ال�جنـــــــة.عـــــدد اجت   -أ

 التقيــــــــد بدور�ــــــــــــة االجتماعــــــــــات. -ب 

 �سبــــــــــة حضــــــور االجتمـــــاعــــــــــات. -ج

 سرعـــــة وفعاليــــــــة إنجاز القضايا املطروحــــــــة. -د 

 ــــــــــة واإلفصـــــــــــاح.مـــــدى التقيــــــد بالشفافيــــــــــــ -ـه 

 جميع محاضر االجتماعات باإلضافة إ�� ضمان وصول املعلومات والوثائق وا�حاضر إ�� جميع أعضاء ال�جنة �ش�ل �امل وسريع. ظيقوم ام�ن سر ال�جنة بتنسيق اعمالها وحف -9

 ركة الفعالة �� أعمال ال�جنة و�صدار القرارات. يجوز ان �عقد ال�جنة إجتماعا��ا عن �عد بواسطة اي وسيلة من وسائل التقنية ا�حديثة املتعارف عل��ا تمكن املشارك من االستماع واملشا -10

 تجتمع ال�جنة مرة واحدة �� السنة ع�� األقل أو �لما دعت ا�حاجـة. -11

 

 من السادة التالية أسما��م: ال��شيحاتوتتكون �جنة 

 املس�ى االسم الرقم

 الرئيس السيد / حسـن جاســم درو�ـــش فخــرو  1

 عضو  السيد / سعود عمر محمد املا�ع  2

 عضو السيد / عادل ع�� بن ع�� املسلما�ي 3
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 -:2021توصيات لـجنة ال��شيحات �� عام 

 ألداء ا�جلس.رفع تقر�ر سنوي إ�� ا�جلس يتضمن  .1
ً
 شامال

ً
 تحليال

 وضع مشروع خطة التعاقب الوظيفي ع�� إدارة الشركة لضمان سرعة �عي�ن البديل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة. .2

 التوصية �عمل ورشات عمل تدر�بية ألعضاء مجلس اإلدارة. .3

 .تعليمات ذات الصلة ال�ي تل��م ��ا ا�جموعةالتوصية بتعر�ف أعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد (املنتخب�ن) باألنظمة والقوان�ن وال .4
 

 ت آ�جنة امل�اف .7.3

الصادر عن  2016لسنة ) 1(، وع�� التعميم رقم 2013لسنة ) 12() أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد أ�شأت �عد االطالع ع�� قانون مصرف قطر املركزي رقم 3ت من ثالثة (آتت�ون �جنة امل�اف

، وع�� نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر 2015لسنة ) 11(، وع�� قانون الشر�ات التجار�ة رقم 31/01/2016املصرف بتار�خ 

 . لألسواق املالية

 مليون ر�ال قطري.  60.1، بلغت صا�� أر�اح ا�جموعة 2020النتائج السنو�ة املتحققة �� ��اية السنة املالية بخصوص  .1

�شأن م�افآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شر�ات التأم�ن الوطنية بالدولة ت�ون معھ هذه امل�افأة غ��  31/01/2016املؤرخ ��  2016) لسنة 1تعميم مصرف قطر املركزي رقم (تطبيقا ل .2

ة مشارك ر ألف ر�ال ل�ل عضو مجلس إدا 500مليون ر�ال ل�ل عضو ومبلغ  1.5ولرئيس مجلس اإلدارة  مليون ر�ال 2متجاوزة السقوف ا�حددة بموجب قرار املصرف و�� مبلغ حده األق��ى 

 عليھ قررت ال�جنة رفع توصية إ�� مجلس اإلدارة بما ي��:و �� �جان ا�جلس. 

تحديد هذه امل�افأة تم  مالي�ن ر�ال قطري) لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات ا�جلس و عن حضور اجتماعات �جان مجلس اإلدارة. ستةر.ق. ( 6,000,000توزيع مبلغ  .أ

 
ً
(  املادة ، و ليس بموجب  ية بالدولة�شأن م�افآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شر�ات التأم�ن الوطن 31/01/2016املؤرخ ��  2016) لسنة 1لتعميم مصرف قطر املركزي رقم (وفقا

 ، حيث أن الشركة تخضع لرقابة مصرف قطر املركزي. 2015 لسنة) 11( رقم التجار�ة الشر�ات قانون  من)  119

  ر.ق. كما هو محدد �� امل��انية. 4,000,000اإلدارة التنفيذية العليا بمبلغ إجما��  عضاءأل توزيع م�افأة سنو�ة  .ب
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 -ال�جنة:إطـــار عمــل 

ية العليا ، ومراجع��ا عندما تقت��ي الضرورة تحديد سياسة ومبادئ امل�افآت والرواتب �� الشركة . بما �� ذلك امل�افآة ال�ي يتقاضاها رئيس ا�جلس وأعضاء ا�جلس واإلدارة التنفيذ -1

 ذلــك.

 خذآتقوم ال�جنة بوضع سياسة امل�افآت   -2
ً
  -االعتبار املعاي�� التالية :ع�ن ��  ة

 أداء الشركة ع�� املدى الطو�ل.  .أ

 النمو ا�جدي املس��دف للشركة.  .ب

 مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس اإلدارة. .ج

 مسؤوليـات ومهام اإلدارة التنفيذية العليــا. .د
 

 إ��  -3
َ
غ��  2016) لسنة 1�عميم مصرف قطر املركزي رقم (قامت ا�جموعة بمنح امل�افآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات ا�جلس وال�جان املنبثقة عنھ إستنادا

 ألف ر�ال ل�ل عضو مشارك �� �جان اإلدارة. 500ل ل�ل عضو ومبلغ مليون ر�ا 1.5مليون ر�ال لرئيس مجلس اإلدارة و 2متجاوزة السقوف ا�حددة �� القرار و�� مبلغ حده األق��ى 

 ت.آتقوم ال�جنة باالشراف ع�� تطبيق سياسة ومبادئ امل�اف -4

 اإلستعانة بموظفي الشركـة ، و  -5
ً
التنفيذي�ن �� الشركة للمشاركة دعوة املدراء يجوز ل�جنة اإلستعانة بذوي ا�خ��ة واالختصاص إذا ما لزم األمر ع�� نفقة الشركة . كما يجوز لها ايضا

 بأعمالها.

 تتو�� ال�جنة القيام بأية مهام أخرى ، يفوضها ��ا مجلس اإلدارة ، وتقع ضمن إختصاصا��ا. -6

 ترفع ال�جنة تقار�رها وتوصيا��ا �جلس اإلدارة إلعتمادهــــــا. -7

 وتت�ون �جنة امل�افآت من السادة التالية أسما��م:

 املس�ى األسم الرقم

 رئيس السيـد/ عــــادل ع�� بـن علـــــي املسلمانــــــــي 1

 عضو اللـواء الركـن / دحــالن جمعــان �شيــــر ا�حمــد 2

 عضو السيد / سعود عمر حمد املا�ع 3



 مجموعة الدوحة للتأم�ن 

 2021تقر�ر ا�حوكمة 

 

  

     الصفحة 28        

 

 -:2021توصيات لـجنة امل�افآت �� عام 

  �� ع�ن االعتبار توزيع املناصــــــــــــــب �� مجلس االدارة  22/02/2021اوصــــــــــــــت �جنة امل�افآت �� اجتماعها املنعقد� 
ً
بتوزيع امل�افأة ا�حددة �� امل��انية ع�� رئيس وأعضــــــــــــــاء مجلس االدارة يتم اخذا

 وتقييم اداء �ل م��م حسب جدول تقييم اداء أعضاء مجلس االدارة وهو �التا��:

 �شـــارك باملعلومات واألفكــــار. 1

 اإلدارة بإنتظام و�� الوقت ا�حدد.يحضــر إجتماعات مجلس  2

 �شارك بفاعلية �� أ�شطة مجلس اإلدارة، ويعمل �ش�ل بناء مع زمالئھ �� ا�جلس. 3

اقف بناءة وفعالة �� اجتماعات مجلس اإلدارة أو ال�جان، عند ا�حاجة إ�� ذلك. 4  يتخذ مو

 يتقبل ردود فعل و�بداء مالحظات مجلس اإلدارة. 5

 رأيــھ بصدق �� القضـــايا املطروحـــة.يقــدم  6

 قــادر ع�� ترتيب األولو�ات وال��كيــز ع�� تحقيق األهداف. 7

 يقــدم املشورة البناءة �� مناقشات ومداوالت ا�جلـس . 8

 يمتلك مهارات تحليلية �ساهم �� عملية صنع القرار. 9

 يبـــادر �� طلب املعلومات الكتســاب املعرفة. 10

 �عــمل ع�� ر�ط األهداف بإس��اتيجيات الشركة. 11

 رئيــس ا�جلس قادر ع�� قيادة ا�جلس �ش�ل فعال وي�جع ع�� مشاركة جميع األعضاء. 12

 ��� �ل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي املهام املو�لة لھ. 13

 



 مجموعة الدوحة للتأم�ن 

 2021تقر�ر ا�حوكمة 

 

  

     الصفحة 29        

الذي أشرفت ع�� اعداده �جنة ال��شيحات والذي يب�ن عدد حضور اجتماعات ا�جلس وعدد ا�حضور ال�خ��ي م��ا وكذلك من خالل االطالع ع�� جدول حضور اجتماعات مجلس االدارة 

 او عمل توكيالت إ�� اعضاء أخر�ن وعدد الغياب عن حضور ا�جلسات و�ا�جمل تحديد النسبة املئو�ة �حضور اجتماعات ا�جلس ل�ل عضو.

  االداء الك�� االدارة بتحديد امل�افآة السنو�ة ل�ل من رئيس ا�جموعة والسيد الرئيس التنفيذي وذلك �� ضوء النتائج املالية املتحققة خالل العام و قامت �جنة امل�افآت برفع توصية إ�� مجلس

 للمجموعة.

  وكبار املوظف�ن والعامل�ن با�جموعة وذلك �� ضـــــــــــــوء النتائج ال�ي بصـــــــــــــرف م�افأة لالدارة التنفيذية العليا  2020قامت �جنة امل�افآت برفع توصـــــــــــــية بتحديد مبلغ مســـــــــــــتقطع من م��انية العام

 الرشــــــــــادات التقييم ال�ي تقوم ع�� اســــــــــاس الن�اهة ال�ــــــــــخصــــــــــية للموظف وال��ك�� ع�� فر�ق العمل  2020�عد تقييم مســــــــــتو�ات وكفاءة اداء املوظف�ن خالل العام  2020تحققت �� العام 
ً
وفقا

بحســـب مدة خدمة املوظف خالل الســـنة ( 5.5 واحد راتب أو (جزء منھ) إا��يد وتحقيق األهداف املرجوة تصـــرف مقابل عدد من الرواتب االســـاســـية ت��اوح ب�ن والتفك�� االبدا�� ع�� االداء ا�ج

 بالتنسيق مع العضو املنتدب با�جموعة. ذلك وع�� ان ي��ك للرئيس التنفيذي تحديد مبلغ امل�افأة املناسب ل�ل موظف �� ضوء )املالية

  �جنة االستثمار والعقار  .7.4

ـا، ) أعضاء من مجلس اإلدارة، وتختص بدراسة فرص االستثمار املتاحة �� مجال العقار والقطاعات املالية األخرى سواء داخل الدولة أو خارجه7ة (بعتت�ون �جنة االستثمار والعقار من س

 أو رفع التوصيات �جلس اإلدارة �شأ��ا حسب واقع ا�حال ودراسوتمتد مهام ال�جنة ا�� 
ً
 أو �ليا

ً
ة السبل املمكنة لتحقيق أفضل إتخاذ القرارات املناسبة �شأن �سييل أو تصفية ا�حافظ جزئيا

 .العوائد ع�� ودائع ا�جموعة لدى البنوك

 :2021واحد خالل العام وتت�ون ال�جنة من السادة التالية أسما��م، وقد عقدت ال�جنة اجتماع 

 املس�ى األسم الرقم

 الرئيس الشيخ / نواف ناصر بن خالد آل ثانـي 1

 عضو الشيخ / حمد بـن جاسم بن محمد آل ثا�ي 2

 عضو السيد/ عــادل ع�� بن ع�� املسلمانـــي 3

 عضو الشيخ / ج�� بن حمد بن جاسم آل ثانـي 4

 عضو السيد/ سعود عمر حمد املا�ع 5
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 عضو السيد/ أحمد يوسف حس�ن كمال 6

 عضو الشيخ / جاسم محمد خالد حمد آل ثا�ي 7

 

 و�ش�ل أسا��ي، فإن مسؤوليات ال�جنة تت�خص �� األمور التالية:

  �شأ��ا.مراجعة االس��اتيجية اإلستثمار�ة املق��حة من قبل �جنة اإلستثمار والعقـار، ورفعها �جلس اإلدارة مع تقديم التوصيات الالزمة  .1

 .متا�عة تنفيذ اإلس��اتيجية اإلستثمار�ة للمجموعة، ومتا�عة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة �شأ��ا .2

و�ستثمارات ا�جموعة  تثمار الدوري للمحافظ اإلستثمار�ةدراسة تقار�ر إدارة اإلستثمار، �شأن الفرص اإلستثمار�ة، وعمليات التحقق القانو�ي والف�ي واملا�� للفرص املتاحة، وتقييم إدارة اإلس .3

 ملصفوفة الصالحيات ال
ً
 .�ي �عتمدها مجلس اإلدارة �شأن قرارات اإلستثمارع�� مختلف أنواعها. و�تخاذ القرارات الالزمة، أو رفع التوصيات �شأ��ا �جلس اإلدارة، حسب واقع ا�حال، ووفقا

املناسبة �شأن بيع أو شراء عقارات تخص ا�جموعة أو مملوكة لهـا، تحديد القيمة اإليجار�ة للعقارات اململوكة للمجموعة دراسة الفرص االستثمار�ة املتاحة �� مجال العقار واتخاذ القرارات  .4

 .أن هذه العروضواملؤجرة من قبل الغ��، استدراج عروض بناء عقارات للمجموعة أو عروض صيانة العقارات اململوكة للمجموعة واتخاذ القرارات املناسبة �ش

 عة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة �شأن فرص اإلستثمار.متا� .5
 

  �جنة إدارة ا�خاطر  .7.5

  ا�خاطر إدارةتت�ون �جنة 
ً
  )11( أحد عشرمن  حاليا

ً
و مراقبة إل��ام  عةت�ون مهم��ا تحديد وتحليل وتقييم �افة ا�خاطر ال�ي تواجهها ا�جمو و التنفيذية العليا  واإلدارةمجلس اإلدارة  من  عضوا

 لتشمل تمثيل أك�� من اإلدارات ذات الصلة 11أعضاء إ��  9. قامت ال�جنة بزايدة عدد األعضاء من والتعليمات التنظيميةا�جموعة بالقوان�ن و اللوائح 
ً
، و�ب�ن ا�جدول التا�� تفاصيل عضوا

 إجتماعات ال�جنة خالل العام:

 عدد األعضاء الغائب�ن اضر�نعدد ا�ح تار�خ االجتماع إجتماعات ال�جنة

 4 5 م2021 ف��اير 21 1

 1 8 م2021يوليو  12 2

 11 11 م2021نوفم��  8 3

 لتف��ي فايروس �ورونا 
ً
بحضور معظم  2021�� عام  اتمر  3ال�جنة باإل�عقاد  تو اإلجراءات اإلح��از�ة املتخذة، من ضم��ا التباعد اإلجتما��، تمكن 2021�� عام  19�وفيد  –*مالحظة: نظرا

 . األعضاء و غياب �عض األعضاء �� �عض األحيان
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 و�ش�ل أسا��ي، فإن أهم إنجازات ال�جنة تت�خص �� األمور التالية:

 فيما يتعلق بما ي��: سةدارة مخاطر املؤسإل  العام طارإل إجراء مراجعة �املة لقامت ال�جنة ب .1

 اس��اتيجية و سياسة ا�خاطر. .أ

 الرغبة �� ا�خاطرة. .ب

 قابلية تحمل ا�خاطر. .ج

 قابلية تحمل ا�خاطر.و ، ومدى الرغبة �� ا�خاطرة  ،اس��اتيجية وسياسة ا�خاطر من حيث �عديالت  يحتاج إ�� ا�حا�� إدارة ا�خاطر �جنة أن إطارال قررت ، الستمرة �� ضوء املراجعة .2

 اطر و أعضاء ال�جنة اإلدار��ن بإجراء التعديالت الالزمة لإلطار العام إلدارة ا�خاطر لدى ا�جموعة. خهذا السياق ، قامت ال�جنة بتوجيھ مدير إدارة ا�و �� 

ا�جموعة لتقييم مخاطر غسل األموال و تمو�ل اإلرهاب ر بمراجعة و إعتماد تقر� ل�جنة، قامت امن قبل مصرف قطر املركزي للمخاطر صدور التقييم الوط�ي و القطا�� �� ظل  .3

  ل، بما يتوائم مع ا�خاطراملتأصلة ال�ي تواجهها ا�جموعة.مشار أس�حة الدمار الشاو�نت

 :وتتكون ال�جنة من السادة التالية أسما��م

 املس�ى األسم الرقم

 ال�جنة رئيس عي��ى السيـد/ حسـام عبد السالم ابــــو 1

 عضو السيد/ �ســــــــــــــــام حسيــــــــــــن 2

 عضو جاسـم علـي عبــد الرحمـن املفتــاح السيــد / 3

 عضو ع�� ا�حمودالســـيد /  4

 عضو السيد / غيث جردانھ 5

 عضو السيد / رو�ي دانيال 6

 عضو السيد / مروان أحمد ع�� 7

 عضو السيد / محد راسم جاموس 8

 عضو  مقدادالسيد / محمد يحيى  9

 ال�جنة وسكرت�� عضو السيد / رامي عمر ا�حاج حسن 10

 عضو محمد العابدالسيد /  11
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 سر ا�جلس أم�ن 

 �� �سهيل اإلتصال ب�ن أعضاء مجلس اإلدارة و �عمل 
ً
 حيو�ا

ً
اإلدارة العليا. و�حتفظ بمحاضر إجتماعات أم�ن سر ا�جلس �ش�ل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة ل��تيب اإلجتماعات، و�لعب دورا

 جامعيا �� القانون ولديھ خ��ة �� دور مماثل ألك�� من ثالث سنوات.توثيق باإلضافة لا�جلس، 
ً
 قرارات ا�جلس، و�حمل مؤهال

 

 حقوق أ�حاب املصا�ح  

جيون اح��ام وا�حفاظ ع�� حقوق ا�حاب املصا�ح األخرى �� ا�جموعة، بما �� ذلك املوظفون، الدائنون والعمالء واملوردون والشر�اء االس��اتي��  ينت�جها ا�جلسعامة ياسة ا�جموعة س �عتمد

ع�� معطيات ومعلومات  تخاذ قرارا��م بناءً شفافية تمك��م من ا�واملستثمرون بما يتما��ى مع نظام حوكمة الشر�ات وقواعد السلوك امل�ي و�ما يكفل حصولهم ع�� املعلومات ذات الصلة 

 سليمة. 

وضع واألداء املا�� للشركة �ش�ل منتظم عن تحتفظ ا�جموعة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع املساهم�ن واملستثمر�ن وأ�حاب املصا�ح األخرى حيث تقوم بنشر املعلومات املتعلقة بال

 طر�ق املوقع االلك��و�ي للمجموعة. 

 

 الرقابة الداخليةنظام  

) �� ا�جموعة، وقد إعتمد ا�جلس مجموعة شاملة من الوثائق بما �� ذلك الهي�ل التنظي�ي، وهي�ل الدرجات Internal Control Frameworkمجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية (

والتشغيلية لتنظيم عمليات ا�جموعة. وقد كفل ا�جلس، من خالل تفو�ضات السلطة املوجودة، أنھ ال يوجد  واملرتبات، وتوصيف الوظائف، والسياسات واإلجراءات، وتفو�ض السلطة املالية

 فرد يتمتع �سلطات مطلقة.

بإطار الرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر، ألسواق املالية، ومن أجل االرتقاء إ�� أع�� معاي�� ا�حوكمة، فيما يتعلق ل قطر من أجل االمتثال ملتطلبات قانون حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة

 واسع النطاق ل�ل من مدى الفعالي
ً
ة التشغيلية والفعالية التصميمية إلطار الرقابة وخاصة تلك الضوابط ال�ي لها تأث�� كب�� ع�� البيانات املالية، أجرت مجموعة الدوحة للتأم�ن تقييما

 .الداخلية
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مواصلة هذا التمر�ن ع�� ش�ل سنوي مستمر، با�جموعة  قومت .سية ال�ي لها تأث�� كب�� ع�� البيانات املالية والتداب�� والضوابط ا�خففة املرتبطة ��اتم تحديد واختبار وعالج ا�خاطر الرئي

لضمان ا�حد من ا�خاطر ال�ي  و الالزمة ملعا�جة نقاط الضعف بإتخاذ اإلجراءاتتقوم اإلدارة العليا وعندما تفشل تداب�� الرقابة الرئيسية، سواء من حيث التصميم أو الفعالية التشغيلية، 

 تواجهها ا�جموعة.

طر لألسواق املالية، و رفع النتائج إ�� �جنة التدقيق قامت إدارة اإلل��ام بإجراء مراجعة داخلية شاملة ملدى إل��ام ا�جموعة بتطبيق �عليمات و قوان�ن و قواعد و إرشادات و �عاميم هيئة ق

 ثقة عن مجلس اإلدارة.املنب

 تقوم ا�جموعة لرفع مستوى الرقابة الداخلية ولضمان حوكمة فعالة ع�� مستوى الكيان وشر�ا��ا التا�عة. 2020اعتمد مجلس إدارة ا�جموعة سياسات و اجراءات و أنظمة و ضوابط �� عام 

 
ً
ا�جموعة تقييمها ال�امل لتصميم وتطبيق وفعالية �شغيل  تستكملإحيث  2021عام لهذه املهمة �� ا إن��ت". COSOال" نظامإختبار ضوابطها الداخلية ع�� التقار�ر املالية وفًقا لـب حاليا

 املالية. أنظمة الرقابة الداخلية حول التقار�ر

 

  الصفقات مع األطراف ذات العالقة 

، و  2021عن األطراف ذات العالقة" من القوائم املالية املدققة واملوحدة لعام  اإلفصاح" 25ير�� الرجوع إ�� مالحظة رقم ل�حصول ع�� معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة، 

 �� �التا��:

 

 معامالت األطراف ذات العالقة

ال�ي تدار �ش�ل �امل أو �ش�ل مش��ك أو الشر�ات  الشر�اتباإلدارة العليا للمجموعة و األطراف ذات العالقة تمثل املساهم�ن الرئيسي�ن وأعضاء مجلس اإلدارة والشر�ات ذات العالقة واملسؤول�ن 

 ال�ي لهذه األطراف تأث�� هام عل��ا. يتم إعتماد سياسة األسعار والشروط املتعلقة ��ذه املعامالت من قبل إدارة ا�جموعة.
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة

 ذات العالقة املدرجة �� بيان الدخل املوحد �� �اآل�ي:إن املعامالت مع األطراف 

 2021 2020 

 مطالبات أقساط مطالبات أقساط 

 ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  

     

 7,267,366 24,705,392 8,182,649 28,194,977 مساهمون رئيسيون 

 

 املركز املا�� املوحد �التا��:إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة �� بيان 

 2021 2020 

 ذمم مدينة 

 مطالبات

 ذمم مدينة وذمم دائنة

 مطالبات

 وذمم دائنة

 ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  

     

 2,888,820 14,484,700 1,010,110 10,973,830 مساهمون رئيسيون 
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 املدققون ا�خارجيون  

ع�� توصيات مجلس اإلدارة، ع�� أن يقدموا  م، بناءً 2021"ديلو�ت اند توش" مدقق خار�� للقيام ��دة املهمة للسنة املالية  2021مارس  22العادية ال�ي إ�عقدت ��  موميةعينت ا�جمعية الع

 نصف سنوي وتدقيق ا�حسابات �� ��اية العام.الو  الفصلية مراجعة

) من نظام حوكمة 24املادة ( البنود ا�خاصة ا�حددة �� لتتوافق مع ا�خار�� تم العمل ع�� تحديث متطلبات التدقيققد ومجلس إدار��ا، و مدقق ا�حسابات ا�خار�� مستقل عن ا�جموعة 

حسابات خار�� لتقديم أية استشارات  دققم وتجدر اإلشارة ا�� أن ا�جموعة لم تتعاقد مع أي مكتب، ا�حسابات ا�خار�� دققاملتعلقة بمهام ومسؤوليات م الشر�ات املدرجة �� السوق الرئيسية

و نظام م�افحة غسل األموال و تمو�ل اإلرهاب و نظام الرقابة الداخلية و تقر�ر ا�حوكمة لعام  خدمات ذات عالقة خالل العام املا�� عدا إجراء التدقيق ا�خار�� �حسابات ا�جموعة أومهنية 

2021. 

 

 سياسة توزيع األر�اح  

سياسة وا�حة لتوزيع تلك األر�اح بما يحقق  بتب�يا�جموعة  قامت، و للمساهم�ن مومية�� ضوء توصية من مجلس اإلدارة و�خضع ملوافقة من قبل ا�جمعية الع تقرر األسهم يإن دفع أر�اح 

) من نظام حوكمة الشر�ات املدرجة �� 36�� تقر�ر ا�جلس وفقا للمادة ( واملساهم�ن، و�جب اطالع املساهم�ن ع�� هذه السياسة �� اجتماع ا�جمعية العامة، واإلشارة إل��اا�جموعة مصا�ح 

 السوق الرئيسية.

 

 االمتثال 

 :املعمول ��ا لدى واإلجراءاتع�� الدوام إ�� االل��ام بالقواعد  تأكيد معقول  مجلس االدارة قدمي

 .بورصة قطر  )أ

، ولم توقع ع�� ا�جموعة أية مخالفة من ذات الصلة و القواعد و اإلرشادات واالنظمة والقوان�ن قطر لألسواق املالية هيئةنظام حوكمة الشر�ات املدرجة والكيانات القانونية الصادرعن  )ب

ال ثاإلفصاح عن أي مخالفات أو مالحظات سلبية مرتبطة بمدى إمت �� ��اية هذا التقر�ر �شأن امل�حق (أ) اإلطالع ع��ير��  اال املشار ال��ا �� هذا التقر�ر. 2021أي جهة رقابيــة خالل العام 

 . ا�جموعة لنظام حوكمة الشر�ات
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 .مصرف قطر املركزي  و �عليمات و إرشادات قواعد و�جراءات )ت

 

 الن�اعات  

 ف��ا بما فيھ التحكيم والدعاوى القضائية أونزاع  أيعن  اإلفصاحبخصوص 
ً
فإن الن�اعات القضائية القائمة مع الغ�� تتمثل �� القضايا املرفوعة من ا�جموعة ، خصومة ت�ون ا�جموعة طرفا

 186بصفة الشركة مد�� عل��ا، وعدد  311م��ا عدد ، دعوى تتنوع ب�ن مد�ي وجزائي 497 بلغ عدد الدعاوي القضائية امل�جلة لدى الدائرة القانونية با�جموعة، 2021خالل العام ضدها.  أو

 وتتنوع الدعاوي ب�ن مطالبات بالتعو�ض ضد الشركة، أو دعاوي مقامة من الشركة للمطالبة بذمم مستحقة أو مطالبات باالس��داد.، الشركة مدعيةدعوى بصفة 

 

 

 تطبيق عمليات ا�حوكمة  

 قامت ا�جموعة ال��اما بتطو�ر عمليات ا�حوكمة باإلجراءات التالية:

ق .1
ّ
 .أعضاء ا�جلس ع�� أساس سنوي  ألداء  عملية إجراء تقييم موث

 .اإلدارةعملية تدر�ب واحدة ألعضاء مجلس  .2

 .عملية إعداد و�صدار التقر�ر السنوي �حوكمة الشر�ات .3

 التعي�ن املقررة بموجب نظام ا�حوكمة وقانون الشر�ات التجار�ة ومصرف قطر املركزي. دورةا�حسابات مع االل��ام بمدد  دققالتحقق من استقالل م .4
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 دارة ا�خاطرإ 

ا�خاطر من خالل تحديد وقياس ومراقبة ومتا�عة  �عت�� ادارة ا�خاطر �� ا�جموعھ جزء أسا��ي �� اإلدارة اإلس��اتيجية وال�ي �عت�� تنظيم مت�امل ��دف إ�� تب�ي من�جيات فعالة الدارة

 و تصميم ضوابط مناسبھ للتخفيف م��ا مع اختيار أ�سب هذه الضوابط لتحقيق الهدف املطلوب  ا�خاطر الناجمة عن جميع األ�شطة املنجزة من مختلف وحدات العمل لدى ا�جموعة

والضوابط الداخلية ا�خاصة با�جموعة والشر�ات  اعتمد مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأم�ن إطار إدارة ا�خاطر املؤسسية املت�املة ال�ي تحكم سياسات إدارة ا�خاطر واإلجراءات والنظم

 التا�عة لها وفروعها واألقسام التشغيلية.

 لتشريعات الصادرة عن مصرف قطر املركزي .تزاول إدارة ا�خاطر مهامها و أ�شط��ا ع�� ضوء املتطلبات النظامية ا�خاصة بإدارة ا�خاطر وغ��ها من القوان�ن واالنظمھ الرقابية وا

 

 بيل املثال ال ا�حصر ماي�� باالضافة ا�� اي متطلبات نظاميھ او رقابيھ اخرى :  �شمل مهام ومسؤوليات ادارة ا�خاطر �� ا�جموعھ ع�� س 

 .تطبيق اس��اتيجية ادارة ا�خاطر املعتمده من قبل مجلس االدارة .1

 .الدائمھ لهاتطو�ر سياسات واجراءات فعالة الدارة ا�خاطر ��دف تحديد، تقييم، قياس، السيطرة وا�حد من هذه ا�خاطر مع تفعيل املراقبة  .2

 .مراجعة مدى تقبل ا�جموعھ للمخاطر ومدى �عرضها لها وذلك بصورة دور�ة .3

 .مراقبة ملف ا�خاطر ع�� مستوى ا�جموعھ .4

 .تحديد ا�خاطر الناشئة واق��اح الطرق املناسبة ل�حد والسيطرة عل��ا .5

 .وضع خطة طوارئ لضمان استمرار�ة العمل .6

 .ا لضمان كفاءة وفعالية انظمة ادارة ا�خاطر �� ا�جموعةالتنسيق مع االدارة التنفيذية العلي .7

 :��يتضمن اطار ا�خاطر �� مجموعة الدوحة للتأم�ن تحديد وتقييم و�دارة ا�خاطر ال�ي تواجهها ا�جموعة ع�� النحو التا 

 مخاطر التام�ن :  .1

ن تقلبات نتائج هذه ا�حافظ ، حيث تتبع ��دف اس��اتيجية التام�ن  لدى ا�جموعة  ا�� ت�و�ن محافظ متوازنة مرتكزة ع�� عدد كب�� من ا�خاطر املماثلة، و���تب ع�� ذلك ا�حد م  

زيع هذه ا�خاطر من حيث نوع ا�خاطر و حجمها و وتنويع عقود التأم�ن ا�جموعھ اس��اتيجية اكتتاب دقيقھ يتم وضعها لضمان ا�حد من تركز مخاطر ا�جموعة و العمل ع�� تو 

اإلدارة الفعالة واملتا�عة املباشرة واإلنتشار ا�جغرا�� ع�� قطاعات أ�شطة األعمال والقطاعات ا�جغرافية واملمارسة ا�حكيمة إلدارة املطالبات , كما تفرض ا�جموعة سياسة 

 ع�� ا�جموعة. للمطالبات ��دف ا�حد من �عرض ا�
ً
 جموعة للتطورات املستقبلية غ�� املتوقعة وال�ي قد تؤثر سلبا
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رة) من اجل التحكم والتخفيف من مخاطر تقوم ا�جموعھ بإستخدام إتفاقيات إعادة التأم�ن ( اعادة التام�ن االتفا��، اعادة التام�ن االختياري، وعقود إعادة تأم�ن فائض ا�خسا

 أك�� �� األعمال وتمكن ا�جموعة من السيطرة ع�� ا�خسائر ا�حتملة الناتجة من ا�خاطر الكب��ة و التام�ن بحيث تقوم تر 
ً
 إضافيةتيبات إعادة التأم�ن بتوف�� تنوعا

ً
 توفر فرصا

 .للنمو

 

 مخاطر االئتمان  : .2

�� أداة مالية �� الوفاء بال��اماتھ التعاقدية ، وتتمثل ا�خاطر االئتمانية ال�ي  تتمثل مخاطر اإلئتمان �� �عرض ا�جموعة �خسائر مالية �� حال اخفاق العميل أو الطرف املقابل

ومحفظة االوراق املالية ذات الدخل  تتعرض لها ا�جموعة باالساس ا�� مستحقات التأم�ن و�عادة التأم�ن والنقد وما �� حكمھ �� ا�حسابات البنكية وأصول عقود إعادة التأم�ن

 يع .الثابت ا�جاهزة للب

 

خرى و�دارج هذه املعلومات �� ضوابط تقوم سياسة ا�جموعة بالتعامل مع أطراف تتمتع باألهلية اإلئتمانية  و بالرصد املستمر �حاالت التقص�� من جانب العمالء واألطراف األ   

 ل ا�جموعة لهذه ا�خاطر. مخاطر اإلئتمان لد��ا ومراقبة هذه الضوابط �ش�ل مستمر ��دف إدارة مخاطرها �� حدود قابلية تحم

 

 مخاطر االستثمار :  .3

وات الدين ( سندات/ ص�وك) بصورة تقوم ا�جموعة  با�حد من مخاطر االستثمار من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعھ والعمل ع�� مراقبة تطورات االسواق ا�حلية والعاملية واد

 .ال�ي تؤثر ع�� حركة السوق واالسهم ، بما �� ذلك تحليل االداء التشغي�� واملا��  لدى الشر�ات املستثمر ف��ا واملمتل�ات مستمرة  باالضافة ا�� ذلك تقوم بمراقبة العوامل الرئيسية

 

 من ات االستثمار اكما قامت ا�جموعة بصياغة سياسات االستثمار ووضع هي�ل التفو�ض و تخصيص حدود املوافقة/ التفو�ض ل�جنة االستثمار كما تتطلب �عض قرار 
ً
عتمادا

 جانب �جنة االستثمار التا�عة �جلس اإلدارة/ومجلس االدارة ، بناًء ع�� هي�ل حدود التفو�ض با�جموعة.
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 مخاطر التشغيل : .4

يمكن أن تنشأ ا�خاطر التشغيلية من  تتمثل ا�خاطر التشغيلية �� ا�خسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية واملوظف�ن واألنظمة أو من األحداث ا�خارجية.

 ة، ودعاوى قضائية، وتبعات تنظيمية، واإلضرار بالسمعة. جميع العمليات واأل�شطة التجار�ة ال�ي تقوم ��ا ا�جموعة و�مكن أن �عرض ا�جموعة �خسائر كب��ة محتمل

 

ات و�جراءات داخلية وا�حة ل�حد إن هدف ا�جموعة هو إدارة ا�خاطر التشغيلية لتحقيق التوازن ب�ن تجنب ا�خسائر املالية واالضرار �سمعة ا�حموعة من خالل تطبيق سياس

ا و يتم دعم االل��ام بالسياسات واالجراءات من خالل املراجعة الدور�ة ال�ي تتعهد ��ا إدارة التدقيق الداخ�� لدى ا�جموعة من احتمال وقوع أي خسائر �شغيلية حيثما �ان مناسب

 كما يتم مناقشة نتائج اعمال املراجعھ  مع االدارت ذات الصلة، مع تقديم تقر�ر بذلك ا�� �جنة التدقيق وا�� االدارة العليا للمجموعة.

ا �ساعد ع�� ضمان مم األساسية واملهام األدوار توضيح خالل من والتحكم التشغيلية ا�خاطر إدارة حول  فعالة طر�قة لتوف�� ‟نموذج خطوط الدفاع الثالثة” تتبع ا�جموعة

 النجاح �� إدارة ا�خاطر التشغيلية.

 

 فيما ي�� م�خص �خطوط الدفاع الثالثة: .5

 التشغيلية ) وهو مسؤول عن تحديدها و��جيلها واإلبالغ ع��ا و�دار��ا، والتأكد من تطبيق الضوابط والتقييمات ال�حيحة ل�حد م��ا.خط الدفاع األول (االقسام و االدارت  .أ

 

با�خاطر، كما يراقب  يما يتعلقخط الدفاع الثا�ي ( ادارة ا�خاطر واالمتثال ) بحيث يحدد السياسة والتوج��ات إلدارة مجاالت مخاطر محددة، و�قدم املشورة والتوجيھ ف .ب

 خط الدفاع األول �شأن اإلدارة الفعالة للمخاطر.

 

ار إدارة ا�خاطر وحوكمة خط الدفاع الثالث هو قسم التدقيق الداخ�� للمجموعة، والذي يقدم تأكيدات مستقلة وموضوعية عن كفاية التصميم والفعالية التشغيلية إلط .ج

 .الرقابة لدى ا�جموعة

 

  إدارة رأس املال: 

ات ا�� ا�حافظة ع�� رأس املال ال�ا�� قامت ا�جموعة بوضع أهداف وسياسات إلدارة رأس املال ��دف إدارة ا�خاطر ال�ي تؤثر ع�� مركز ا�جموعة املا��, بحيث ��دف هذه السياس

براس املال بحيث  يز�د عن ا�حد األق��ى للمتطلبات الرقابية، حيث �عمل  لتغطية املتطلبات القانونية و�ما يتضمن أية مبالغ إضافية تفرضها ا�جهات الرقابية وكذلك اإلحتفاظ
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االعسار بنـاء علـى عـدد مـن اختبـارات ا�جموعة ع�� اإلحتفاظ برأس مال إقتصادي مرتفع من أجل ا�خاطر غ�� املتوقعة والعمل ع�� تحديد رأس املـال املطلـوب لتخفيـف مخاطـر 

 ا�� للوضع الرأسـما�� للشـركة.ا�جهـد ً املالـي وغيـر امل
 

 سياسة األطراف ذات العالقة و�عارض املصا�ح 

 عن املمارسات يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة، وقد طورت ا�جموعة السياسة ال�ي تحكم الصفقات التجار�ة مع األطراف ذات العالقة و�
ً
عارض املصا�ح ا�حتمل، فضال

 الصلة. وتم اإلفصاح عن هذه السياسة �عد إعتمادها.واإلفصاحات ذات 

س واإلدارة العليا، ومساهم��م، وتداول أسهم �� ضوء متطلبات اإلفصاح ا�حددة �� قانون حوكمة الشر�ات، تبادر ا�جموعة بتعز�ز إفصاحها السنوي ا�حا�� فيما يخص مصا�ح أعضاء ا�جل

 .والتوظيف ومساهمة األقارب، واملؤهالت وا�خ��ات وغ��ها من املصا�حا�جموعة، والصفقات ا�جوهر�ة مع ا�جموعة، 

 

 تداول املطلع�ن الداخلي�ن 

عن  اإلفصاح 2021م خالل العام ا�جموعة. وقد تم اعتماد نموذج خاص لالفصاح عن هذا التداول كما ت أسهمب املطلع�ن الداخلي�ن تداول سياسة  2019خالل العام ا�جموعة  تتمداع

 تداوالت اعضاء مجلس االدارة واملطلع�ن بموجب نماذج االفصاح املعتمدة لهذا الغرض.

    :�� مجموعة الدوحة للتأم�ن دارة التنفيذيةال�ي يمتلكها اال سهم عدد اال و��ن ا�جدول التا�� 

 

 # االسم املس�ى الوظيفي عدد األسهم

 1 �سام حس�ن رئيس مجموعة الدوحة للتأم�ن  سهم 36,790

 2 جاسم ع�� عبدالرحمن املفتاح الرئيــــــس التنفيــــــــذي سهم 10,000

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

 4 اسامة ر�ان الرئيس التنفيـذي لإلستثمار  سهم 10,000

 5 غيث جردانة الرئيس التنفيذي للمالية  سهم 350

 6 محمد يحيى مقداد مديـــــر إدارة التدقيـق الداخ��  سهم 1,000

 7 رامي ا�حاج حسن مدير إدارة االلتـزام/مسؤول اإلبالغ  سهم 350

 8 ع�� محمد عبدالرحمن ا�حمود مدير عام الدوحة للت�افل سهم 0
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 التدقيق الداخ�� 

ن قبل �جنة التدقيق وال�ي �غطي مجاالت مختلفة من تقوم ادارة التدقيق الداخ�� بتقديم تقار�ر دور�ة إ�� �جنة التدقيق ومجلس اإلدارة، بموجب ا�خطة السنو�ة للتدقيق الداخ�� املعتمدة م

واملمتل�ات واألفراد من أجل الوفاء بمسؤوليا��ا. الغرض من إدارة التدقيق الداخ�� للمجموعة العمليات، تمتلك حق الوصول �� جميع األوقات �جميع ا�حسابات والدفاتر وال�جالت واألنظمة 

. يدعم إدارة التدقيق الداخ�� �� إنجاز هو خدمة �جنة التدقيق �وظيفة مستقلة تم تأسيسها �� مجموعة الدوحة للتأم�ن لتقديم تدقيق مستقل وموضو�� وخدمات استشار�ة إلضافة قيمة

�� تدقيق أي من كيانات مجموعة  من خالل من�ج منتظم ومنضبط لتقييم وتحس�ن إدارة ا�خاطر وعمليات الرقابة والضوابط. سي�ون لدى إدارة التدقيق الداخ�� للمجموعة ا�حق أهدافھ

 ت التدقيق حول جدول خطة التدقيق املعتمدة. الدوحة للتأم�ن حسبما هو معتمد من جانب �جنة التدقيق. سيتضمن هذا ا�حق تقديم إشعارات قص��ة األجل �عمليا

 

ندة للمخاطر وموضوعية" بإضافة قيمة من رسالة إدارة التدقيق الداخ�� للمجموعة �� دعم رؤ�ة ا�جموعة "لتعز�ز وحماية القيمة املؤسسية من خالل تقديم تدقيق ومشورة ورؤ�ة مست

 رة مخاطر بالدوحة للتأم�ن وهيئاتھ التا�عة ومشروعاتھ املش��كة وشر�اتھ الزميلة.خالل ضوابط إدارة محسنة و�يئة رقابة ع�� األعمال و�دا

 

 داخ�� �� الدوحة للتأم�ن كما ي��:�عهد إ�� إدارة التدقيق الداخ�� بالدوحة للتأم�ن التأكد من صياغة خطة التدقيق واعتمادها وتنفيذها. املسؤوليات الرئيسية للتدقيق ال

 �خاطر لتحديد وتقييم ا�خاطر الكب��ة ع�� ا�جموعة.إجراء عملية تقييم ا 

 .��تحديد عالم التدقيق والذي يحدد الكيانات والعمليات واملعامالت وال�ي تقع ضمن إطار التدقيق الداخ 

 من جانب اإلدارة وتقديم تلك ا�خطة إ�� �جنة  وضع خطة تدقيق سنوي مرنة باستخدام املن�ج املستند إ�� ا�خاطر املناسب و�تضمن أي مخاوف تدقيق أو رقابة يتم تحديدها

 التدقيق / مجلس اإلدارة ملراجع��ا واعتمادها بجانب التحديثات الدور�ة.

 �� تغ��ة ونتائج ا�خاطر استجابة للنظرات امل عرض نتائج تقييم ا�خاطر ع�� �جنة التدقيق / مجلس اإلدارة مع التعديالت الضرور�ة املق��حة ع�� خطة التدقيق ال�ي تتغ�� باستمرار

 وذلك ��دف مراجع��ا وتقديم مدخالت عل��ا واعتمادها.

 .إجراء برنامج تدقيق داخ�� شامل با�جموعة 

  مناسب.تنفيذ خطة التدقيق السنوي املعتمدة متضمنة أي مهام خاصة أو مشاريع مطلو�ة من قبل اإلدارة و�جنة التدقيق / مجلس اإلدارة، حسبما هو 

  املنتظم لكفاية وفعالية الضوابط وتحديد مجاالت التحس�ن �� التصميم والتنفيذ واالحتفاظ بالضوابط الداخلية.التقييم 
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 .إصدار تقار�ر سنو�ة ل�جنة التدقيق / مجلس اإلدارة ت�خص نتائج أ�شطة التدقيق 

 ؤثر ع�� الدوحة للتأم�ن وهيئاتھ.إطالع مجلس اإلدارة حول االتجاهات الناشئة والتغ��ات �� التشريعات / اللوائح ال�ي ت 

  .االحتفاظ بفر�ق تدقيق داخ�� م�ي يملك املعرفة واملهارات وا�خ��ة والشهادات املهنية ال�افية للوفاء بمتطلبات هذا الدليل 

 واالستثمارات. مواكبة أحدث متطلبات االمتثال والتغي��ات �� التشريعات / اللوائح ال�ي تؤثر ع�� ا�جموعة والشر�ات التا�عة لها 

 

 اإلبالغ عن ا�خالفات  

من اإلبالغ عن السلوك الذي �عت�� مشبوه، بصورة غ�� �افة أ�حاب العالقة حوكمة لتمك�ن ا� ) من نظام38املادة (متطلبات استنادا ا��  االبالغ عن ا�خالفاتا�جموعة سياسة  اعتمدت

غ�ن عن مشروعة وغ�� أخالقية أو ضارة للشركة، وم��ا سيتم ضمان 
ّ
بل

ُ
 .هذه الش��اتسر�ة املعلومات ال�ي وردت، وحماية امل

 

 العالقة مع املستثمر�ن واملساهم�ن 

 وفق
ً
 و ضمان حقوق املساهم�ن �� الوصول إ�� املعلومات: دعم إل��ام اإلدارة �� إرساء تواصل شفاف ووثيق مع املساهم�نب) من نظام حوكمة الشر�ات 31للمادة ( ا

  إجراءات للوصول إ�� املعلومات ال�ي تمكن املساهم من ممارسة ا�حقوق ال�املة دون اإلخالل بحقوق املساهم�ن اآلخر�ن أو اإلضرار بمصا�ح للمجموعةيتضمن النظام األسا��ي 

 .جموعةا�

  و��ا مهمة وتمكي��م من ممارسة حقوقهم �ش�ل �امل ، باستخدام التقنيات ا�جديدة ��و�د املساهم�ن بجميع املعلومات ال�ي ير �بفحص املعلومات وتحدي��ا بانتظام ، و  ا�جموعةتل��م

 وا�حديثة.

o البيانات ال�ي ��م  قامت الشركة بالتعاقد مع شركة محلية لتطو�ر صفحة عالقات املستثمر�ن ع�� موقعها اإللك��و�ي لتصبح الصفحة أك�� فعالية وأن يتم تحديث

 و�دون أي تأخ��.املستثمر�ن ع�� الصفحة تلقائي
ً
 ا

o داء املا�� والتشغي�� للمجموعة. يتم عقد املؤتمر الهاتفي �ش�ل ر�ع الفرصة ملناقشة اال  هميتيح ل 2021خالل العام  للمستثمر�ن ةهاتفي اتمؤتمر  4عدد  عقدت ا�جموعة

الهاتفي من قبل الرئيس التنفيذي للمالية والرئيس التنفيذي لالستثمار �� ا�جموعة لية للر�ع. يتم تقديم عرض للمشارك�ن �� املؤتمر اسنوي �عد اإلعالن عن النتائج امل

 ومن ثم يتم اإلجابة عن أي استفسارات من املشارك�ن.
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 التصنيف 

م عن إعادة تثبيت التصنيف االئتما�ي 2021عند مراجع��ا السنو�ة للتصنيف االئتما�ي للمجموعة خالل العام  (Standard & Poors) التصنيف االئتما�ي العاملية ستاندرد آند بورز ةو�ال أعلنت

 بقاء النظرة املستقبلية مستقرة.مع " -Aللمجموعة عند درجة "

 

 الشر�ات التا�عة (داخل وخارج قطر) 

 األم للشر�ات التالية: شركةمجموعة الدوحة للتأم�ن �� ال

  للت�افلشركة الدوحة .  

  حلول تكنلوجيا املعلومات�شركة برزان.  

 ري  مينا. 

 ري اليف مينا.  

 تامينا �حلول التكنولوجيا. 

  مينا ري سبشل�ي–  .
ً
 غ�� �شطة حاليا
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  س�� ال�خصية ألعضاء مجلس اإلدارةال 

 

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

 .إدارة أعمال من اململكة املتحدةحائـز ع�� شهادة  -

 .اإلماراتية أرابتكعضو مجلس إدارة سابق �شركة  -

 التجار�ة.مشهور يملك العديد من الشر�ات والو�االت  أعمالرجل  -

 القابضة.رئيس مجلس إدارة شركة ناصر بن خالد وأوالده  -

  العاملية.عضو مجلس إدارة �� شركة السالم  -

 نـائــــــــــب الرئيـــــــــــس بن جاسـم بن محمـد آل ثا�ي حمد/  الشيخ-2

 .والية ميشيغانحائز ع�� ب�الور�وس �� االقتصاد من جامعة  -

 الهندسيـة.الشركة العر�ية لإل�شاءات  رئيس مجلس إدارةمالك و  -

 عضو مجلس إدارة �شركة الكهر�اء واملاء القطر�ة. -

  غرفة تجارة وصناعة �� قطر  إدارةرئيس مجلس  -
ً
 .سابقا

 .عضو مجلس إداراة �� العديد من الشر�ات العامة وا�خاصة -

 العضــــــــو املنتـــــــــدب علـي بن علـي املسلمـا�ي عـادل / السيد-3

 .ساكرامنتووكهر�اء من جامعة والية �اليفورنيا، إلك��ونيات حائز ع�� شهادة ب�الور�وس �� هندسة  -

 ع��.مجموعة ع�� بن  إدارةرجل أعمال مشهور ورئيس مجلس  -
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 نادي قطر. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 عضو مجلس إدارة �شركة املالحة القطر�ة وشركة الكهر�اء واملاء القطر�ة. -

 جر�دة الوطن وقطر تر�بيون. إدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة الدانة للتجارة واملقاوالت. إدارةنائب رئيس مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة الركن / دحالن جمعـان �ش�� ا�حمد اللـواء-4

 .األمر�كية�� العلوم العسكر�ة من الواليات املتحدة  ماجست��  اإلدارةحاصل ع�� ب�الور�وس �� املالية وماجست�� ��  -

 العسكري.رئيـــــس االتحاد الر�ا��ي  -

 القوى.عضو باالتحـاد الدو�� أللعاب  -

 الشورى.عضو �� مجلس  -

 اتحادات ر�اضية مختلفة. إداراترئيس وعضو �� مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة / جبـر بن حمـد بـن جاســم آل ثا�ي الشيخ-5

 .إندياناخر�ــج جامعـــة  -

 القطري.ومالك للعديد من الشر�ات ال�ي �غطي قطاعات مختلفة �� نوا�� االقتصاد  أعمالرجل  -

 الدو��.عضو مجلس إدارة �� بنك قطر  -

 عضو مجلس إدارة سابق �شركة املالحة القطر�ـــة. -
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  عضو مجلـس إدارة جاسم محمد خالد حمد آل ثا�ي /الشيخ-6

 .اململكة املتحدة – لندن�� من جامعة ب��كبيك  �� السياسةحائز ع�� ب�الور�وس  -

 .درجةاملاجست�� �� السياسة العامةمن أجل ا�حصول ع��  جامعة حمد بن خليفةبالدراسة �� حالًيا يقوم  -

 .شركة جاسم التجار�ة��  نائب املدير  -

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

 .باستثمارات الشركةو�جراء التحاليل املتعلقة 
 

 .تلفز�ون قطر  - التإدارة االتصا - املؤسسة القطر�ة لإلعالم -

 .بالشؤون ا�جار�ة �� قطر وثات املتعلقةبحو ال تتصاال �� االاكتساب مهارات  -

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

  عضو مجلـس إدارة فكتــور نظيــم رضــا آغــا /السيد-7

افة وشر�ك �� شر�ات  أعمالرجل  -  .أخرى مشهور و�ملك شركة السد للسفر�ات وشركة السد للصر

 القطري.عضو مجلس إدارة بالبنك األه��  -

 ال سيجال. فندق إدارةرئيس مجلس  -

 والتخطيط االس��اتي�� وتأسيس وتنمية املشاريع التجار�ة واكتشاف وتقييم الفرص االستثمار�ة.  األعمالوتطو�ر  إدارةخ��ة ��  -

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

 حائز ع�� ب�الور�وس �سو�ق من الواليات املتحدة األمر�كية. -

 مشهــور. أعمالرجل  -

 السالم العاملية.نائب رئيس مجلس اإلدارة �شركة  -
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 واالقتصاد بجامعة قطر. اإلدارةعضو ا�جلس االستشاري ل�لية  -

 .جامعة شي�اغو-عضو ا�جلس الدولس ملكتب عميد مدرسة هاريس للسياسة العامة  -

 تركيا. ICPعضو �جنة استشار�ة ملؤتمر البوسفور  -

 عضو مجلس إدارة �شركة السالم بنيان للتطو�ـــــر. -

 اميدست لبنان.عضو �� مؤسسة  -

 عضو ا�جلس الدو�� االستشاري �� باك معهد سان فرا�سيسكو. -

 لبنان. –�� بنك ��  اإلدارةنائب رئيس مجلس  -

 شركة السالم بنيان سابقا. إدارةعضو مجلس  -

 القطر��ن (السور��ن واملصر��ن) سابقا. األعمالعضو �� رابطة رجال  -

 جمعية البالغ الثقافية سابقا. إدارةومجلس  اإلسالميةمجلس التعاون ا�خلي�� وغرفة التجارة  أعضاءعضو غرفة التجارة لدول  -

 

 عضو مجلـس إدارة / سعـود عمــر حمــد املا�ـع السيد- 9

 أعمال من ا�جامعة األمر�كية �� القاهرة. إدارةحائز ع�� ب�الور�وس  -

 مشهور و�مثل شر�ات عاملية �� قطــــــر. أعمالرجل  -

 مالك وشر�ك �� مجموعـة املانـــع. -

 املالية ومطاحن الدقيق القطر�ة وجمعية الهالل األحمر القطري. لألوراقشركة قطر  إدارةعضو مجلس  -

  عضو مجلـس إدارة / أحمد يوسف حس�ن كمال السيد-10

 مجال العقارات �� دول ا�خليج وأورو�ا.هو مع�ى بأعمال العائلة التجار�ة خاصة ��  -
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  بنك قطر الوط�ي إدارةعضو مجلس  -
ً
 .سابقا

 عضو مجلس إدارة الشركة القطر�ة للصناعات التحو�لية. -

 

  عضو مجلـس إدارة / حسـن جاسـم درو�ـــش فخـرو  السيد-11

 حائز ع�� ب�الور�وس �� االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة. -

 فخـــــرو.شر�ك ومالك ورئيس مجلس املدير�ن �� مجموعة شر�ات قاسم درويش  -

- .
ً
 عضو منتدب مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي سابقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجموعة الدوحة للتأم�ن 

 2021تقر�ر ا�حوكمة 

 

  

     الصفحة 49        

 أخرى امل�حق (أ): اإلفصاح عن أي مخالفات أو مالحظات  

 

تقييًما ملدى امتثال مجموعة الدوحة للتأم�ن �� تنفيذها إلطار حوكمة الشر�ات ا�خاص  (Deloitte)وقبل ا�عقاد جمعيتنا العامة العادية للمساهم�ن ، أجرى مدققنا ا�خار�� ديلو�ت  2021عد ��اية عام �

 عن هيئة قطر لألسواق املالية. حوكمة الشر�ات الصادر نظام��ا و 

التالية ال�ي تم تحديدها �� التقييم املشار إليھ، والتداب�� ال�ي ستتخذها مجموعة  الحظاتملبأق��ى مستوى من الشفافية تجاه املساهم�ن و أ�حاب املصا�ح ، نود أن نف�ح عن ا ناحرًصا ع�� االل��ام

 .الدوحة للتأم�ن ملعا�جة هذه املالحظات

 ا�جموعة ملعا�جة املالحظات الواردة �� تقييم املدقق ا�خار�� عمل خطة املدقق ا�خار�� مالحظات نطاق تطبيق ا�حوكمة واالمتثال ملباد��ا املادة

 :نطاق تطبيق ا�حوكمة واالل��ام بمباد��ا – صل الثا�يفلا

 :االل��ام بمبادئ ا�حوكمة 3

 بتطبيق مبادئ ا�حوكمة الواردة �� هذا النظام ال�ي تتمثل ��: سيل��م ا�جل

 وأ ا�جنسأو العرق  سساوعدم التمي�� بي��م ع�� أ  صا�حامل �حابب�ن أ ساواةوامل العدالة

 سبالوقت املنا �� صا�حامل �حابوأل للهيئة املعلومات �تاحةو  صاحواالف شفافيةوال الدين،

 قيم إعالءو  �حيح، �ش�لأعمالهم و�الكيفية ال�ي تمك��م من اتخاذ قرارا��م والقيام ب

ع��  صا�حامل �حابأو  للشركة العامة ص�حةوتقديم امل ،شركةلل االجتماعية وليةؤ سامل

 صإخال و  شرفنية ونزاهة و  سنبح والوظائف جبات واملهامداء الواو أ صة،اا�خ ص�حةامل

 وا�جتمع. صا�حامل �حابأأمام ع��ا  شئةالنا وليةؤ سوتحمل امل

بتطبيق  واالل��ام ومنتظمة، ستمرةم صورةمراجعة وتحديث تطبيقات ا�حوكمة ب سا�جل وع��

 أ مبد إعالء و أجنبية سوق ��  مالية أوراق أية تداول  أو دراجمبادئ ا�حوكمة �� حالة إ ضلفأ

السلوك امل�ي ال�ي تجسد قيم الشركة،  كما يل��م بتطو�ر قواعد ساهم�ن،امل ب�ن العادل التداول 

و�املراجعة الدور�ة واملنتظمة لسياسا��ا، ومواثيقها، و إجراءا��ا الداخلية ال�ي يجب ع�� 

أعضاء ا�جلس، واإلدارة التنفيذية العليا، واملستشار�ن، واملوظف�ن االل��ام ��ا، وال�ي من بي��ا: 

لدى الشركة إطار حوكمة مؤس��ي مطبق يت�ون من مجموعة 

من السياسات واإلجراءات. ال تتم مراجعة السياسات 

واإلجراءات من قبل مجلس اإلدارة ع�� أساس سنوي ، حيث 

 .2018/2019تمت مراجع��ا آخر مرة �� 

 هيئة قطر لألسواق املالية كتابل لتأم�نأعر�ت مجموعة الدوحة ل
ً
و�� اجتماعات  بيا

متطلبات ا�حوكمة ا�حددة �� نظام حوكمة بعن ال��امها  2021مباشرة �� عام 

، حيث تقوم اإلدارة العليا للمجموعة حالًيا بالتنسيق مع مجلس اإلدارة الشر�ات 

سات واإلجراءات) (السيا األساسية ذات الصلةملراجعة وتحديث تطبيقات ا�حوكمة 

تحقيق ذلك خالل ف��ة ال  ا�جموعة إ�� �دف� .) من النظام3الل��ام بأح�ام املادة (ل

. كما تل��م ا�جموعة بإجراء املراجعات والتحديثات 2022تتجاوز منتصف عام 

 املطلو�ة �ش�ل منتظم / سنوي أو حسب الضرورة.
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األطراف ذات العالقة، وقواعد تداول األ�خاص  مواثيق ا�جلس و�جانھ، وسياسة �عامال��ا مع

 املطلع�ن.

 :الفصل الثالث: ا�جلس

افرها  5  :�� عضو ا�جلسالشروط الواجب تو

 ويش��ط �� عضو ا�جلس ما ي��:

، وأن ي�ون متمتعا باألهلية ال�املة.1
ً
 . أال يقل عمره عن واحد وعشر�ن عاما

. أال ي�ون قد سبق ا�حكم عليھ �عقو�ة جنائية، أو �� جر�مة مخلة بالشرف أو األمانة، أو �� 2

�شأن هيئة قطر  2012) لسنة 8ون رقم () من القان40جر�مة من ا�جرائم املشار إل��ا �� املادة (

بإصدار قانون  2015) لسنة 11) من القانون رقم (335) و(334لألسواق املالية، واملادت�ن (

الشر�ات التجار�ة، أو أن ي�ون ممنوعا من مزاولة أي عمل �� ا�جهات ا�خاضعة لرقابة الهيئة 

املشار إليھ، أو أن ي�ون قد ق��ي  2012) لسنة 8) من القانون رقم (12فقرة  35بموجب املادة (

 بإفالسھ، ما لم يكن قد رد إليھ اعتباره.

 من تار�خ انتخابھ لعدد من أسهم 3
ً
 عند انتخابھ أو خالل ثالث�ن يوما

ً
، ومال�ا

ً
. أن ي�ون مساهما

 من تار�خ بدء العضو�ة لدى 
ً
الشركة يحدده النظام األسا��ي؛ و�جب إيداعها خالل ست�ن يوما

اإليداع مع عدم قابلي��ا للتداول أو الرهن أو ا�حجز إ�� أن تنت�ي مدة العضو�ة و�صدق ع�� جهة 

م��انية آخر سنة مالية قام ف��ا العضو بأعمالھ، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة 

واملساهم�ن والدائن�ن والغ�� عن املسؤولية ال�ي تقع ع�� أعضاء ا�جلس، و�ذا لم يقدم العضو 

 الوجھ املذ�ور بطلت عضو�تھ، ويعفى العضو املستقل من ذلك الشرط.الضمان ع�� 

كجزء من شروط عضو�ة مجلس اإلدارة ، ال تحدد سياسة 

  اتال��شيح
ً
األسهم لعضو�ة لعدد من األسهم وفًقا  عددا

 النظام األسا��يمن  22�� املادة  �حددامجلس اإلدارة 

 للشركة.

  الواجب إمتالكها األسهمعدد  اتوسياسة ال��شيح النظام األسا��يحدد �ل من ي

 مراعاةمع  2019�� عام  النظام األسا��يلعضو�ة مجلس اإلدارة ، ومع ذلك ، تم �عديل 

. سياسة 2019عام ا�حددة �� تطلبات اململزمع تطبيقھ حسب األسهم ا تجزئة

تم  حيثعدل ، امل إجراء التعديالت ع�� النظام األسا��ي ات تم إعتمادها قبلال��شيح

 عدد األسهم ا�حددةمن  1/10 عدد األسهم تمثل ، و�التا�� فإن 2017�� عام  ااعتماده

��  ات�عد تجزئة األسهم. سيتم �عديل سياسة ال��شيح النظام األسا��ي املعدل�� 

 .النظام األسا��ي املعدل مع اجتماع مجلس اإلدارة القادم لتتما��ى
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 :للمجلسالوظائف واملهام الرئيسية  8

ُ�عد ا�جلس ميثاقا �س�ى "ميثاق ا�جلس" يحدد فيھ مهام ا�جلس، وحقوق وواجبات الرئيس 

واألعضاء ومسؤوليا��م، وفقا ألح�ام القانون وهذا النظام، و�جب �شره ع�� املوقع االلك��و�ي 

 للشركة.

ع��  -منو�جب أن يتضمن "ميثاق ا�جلس" املهام والوظائف الرئيسية للمجلس ع�� أن تتض

 ما يأ�ي: -األقل

 اعتماد ا�خطة االس��اتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها ومن ذلك: -1

وضع االس��اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة ا�خاطر  1-1

 ومراجع��ا وتوج��ها.

�ا وأهدافها املالية و�قرار امل��انيات تحديد الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجي� 1-2

 السنو�ة.

 اإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف ��ا. 1-3

 تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل �� الشركة. 1-4

التوزيع ا�حكم املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية �� الشركة واعتمادها بما يضمن  1-5

 للوظائف واملهام واملسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.

اعتماد دليل إجراءات تنفيذ اس��اتيجية وأهداف الشركة، والذي �عده اإلدارة التنفيذية  1-6

العليا ع�� أن يتضمن تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغ��ها من ا�جهات 

 ئر األطراف املعنية با�حوكمة ومن بي��ا �سمية مسؤول اتصال.الرقابية وسا

اعتماد ا�خطة السنو�ة للتدر�ب والتثقيف بالشركة ع�� أن تتضمن برامج للتعر�ف بالشركة  1-7

 وأ�شط��ا و�ا�حوكمة وفقا لهذا النظام.

ألعضاء  "الحظنا عدم وجود خطة تدر�ب و�عليم سنو�ة

�ف بالشركة وأ�شط��ا مجلس اإلدارة تتضمن برامج للتعر 

وحوكم��ا وفق هذا النظام ، وغياب برنامج / خطة توعو�ة 

 لنشر ثقافة ضبط النفس. و�دارة مخاطر الشركة.

، تم انتخاب مجلس إدارة  2021عالوة ع�� ذلك ، �� مارس 

جديد ، لكننا الحظنا عدم وجود برنامج �عر�في لتوجيھ أعضاء 

، وع�� وجھ ا�خصوص مجلس اإلدارة ا�جدد ألعمال الشركة 

ا�جوانب املالية والقانونية ، باإلضافة إ�� تدر���م ، حيث من 

 الضروري. "

�جميع أعضاء مجلس اإلدارة حول األمور سنو�ة �عقد ا�جموعة دورات تدر�بية 

 ا�حالية وذات الصلة.

التدر�ب ع�� قانون حوكمة الشر�ات والرقابة الداخلية ع�� تركز ،  2018�� عام 

 التقار�ر املالية. إعداد

، تركز التدر�ب ع�� قانون م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  2019�� عام 

 .2019لعام  20ا�جديد رقم 

واألو�ئة �ش�ل عام ، وشروط  Covid-19، تركز التدر�ب ع�� مخاطر  2020�� عام 

 استبعاد الو�اء املطبقة بالفعل ع�� أنواع مختلفة من األغطية.

، تركز التدر�ب ع�� مخاطر ا�حروب والعنف السيا��ي وما إ�� ذلك ،  2021�� عام 

) �� التخفيف من هذه ا�خاطر AWRIS(الصندوق العر�ي لتأم�ن أخطار ا�حرب ودور 

 �� توف�� التغطية ذات الصلة.و

، �غ�� ت�و�ن مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة ا�جددفيما يتعلق بتعر�ف وتوجيھ 

عضو آخر. رحب مجلس اإلدارة بالعضو ا�جديد ، وقد تم  �عضو جديد حل محل

، الذي عقد  2021جتماع الثا�ي �جلس اإلدارة لعام توثيق ذلك رسمًيا �� محضر اإل 

جتماع ا�جمعية العامة العادية. هذا ال��حيب الرس�ي من مجلس اإلدارة ، جنًبا إ�عد 

 إجراءات ة ، يتما��ى معوالتوجيھ والوثائق املقدم ذات الصلة إ�� جنب مع املواد

 �� سياسة التدر�ب. ةا�حدد دمجلس اإلدارة ا�جدو �عر�ف أعضاء توجيھ 

دمج العناصر و �س�� ا�جموعة إ�� �عز�ز دورا��ا التدر�بية السنو�ة �جلس اإلدارة 

سنو�ة ؛ إجراء جلسة  يةخطة تدر�ب إعتماد مجلس اإلدارةاملذ�ورة �� هذه املالحظة: 

مجلس  اتاجتماع اضرتوج��ية رسمية وتوثيق التفاصيل �� محتدر�ب �عر�فية و 

اإلدارة ؛ تدر�ب أعضاء مجلس اإلدارة ع�� األمور املالية والقانونية وحوكمة الشر�ات 

 .2022��  ذات الصلة وا�حاليةواضيع وا�خاطر واالمتثال ؛ توف�� التدر�ب ع�� امل
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 :مسؤوليات ا�جلس 9

وعليھ بذل العناية الالزمة �� إدارة الشركة بطر�قة فعالة  يمثل ا�جلس �افة املساهم�ن،

ومنتجة بما يحقق مص�حة الشركة والشر�اء واملساهم�ن، وأ�حاب املصا�ح، و�حقق النفع 

العام وتنمية االستثمار �� الدولة، وتنمية ا�جتمع، وعليھ أن يتحمل مسؤولية حماية املساهم�ن 

ية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد ت�حق ضررا ��م من األعمال واملمارسات غ�� القانون

 أو �عمل ع�� التمي�� بي��م أو تمكن فئة من أخرى.

و�جب تحديد مسؤوليات ا�جلس بوضوح �� النظام األسا��ي للشركة، و"ميثاق ا�جلس" املشار 

 إليھ �� املادة السابقة.

ظائفھ ومهامھ، وأن يتحمل مسؤوليتھ أن يؤدي و  -بما ال يخالف أح�ام القانون -وع�� ا�جلس

 وفقا لآل�ي:

. يجب أن يؤدي ا�جلس مهامھ بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن ت�ون قراراتھ مبنية 1

 ع�� معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق بھ.

مص�حة الشركة ال مص�حة . يمثل عضو ا�جلس جميع املساهم�ن، وعليھ أن يل��م بما يحقق 2

 من يمثلھ أو من صوت لھ لتعيينھ با�جلس.

. يجب أن يحدد ا�جلس الصالحيات ال�ي يفوضها لإلدارة التنفيذية، و�جراءات اتخاذ القرار 3

ومدة التفو�ض، كما يحدد املوضوعات ال�ي يحتفظ بصالحية البت ف��ا، وترفع اإلدارة 

 ا للصالحيات املفوضة.التنفيذية تقار�ر دور�ة عن ممارس��

 . يجب ع�� ا�جلس التأكد من وضع إجراءات لتعر�ف أعضاء ا�جلس ا�جدد �عمل4

 الشركة و�خاصة ا�جوانب املالية والقانونية فضال عن تدر���م إن لزم األمر.

. يجب ع�� ا�جلس التأكد من إتاحة الشركة املعلومات ال�افية عن شؤو��ا �جميع أعضاء 5

عام وألعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن بوجھ خاص وذلك من أجل تمكي��م من ا�جلس بوجھ 

 القيام بواجبا��م ومهامهم بكفاءة.

. ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض ال�ي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة 6

ك �� نظام الشركة أو ره��ا، أو إبراء مدي�ي الشركة من ال��اما��م إال إذا �ان مصرحا لھ بذل

، وجميع  نظام حوكمة الشر�اتال��مت ا�جموعة بمتطلبات 

مسؤوليات مجلس اإلدارة محددة �� ميثاق مجلس اإلدارة ، 

ومع ذلك لم يتم تحديد الوظائف واملهام الرئيسية �جلس 

 .نظام األسا��ياإلدارة �� ال

ش�ل مسودة ، وسيتم تقديم � 2021تم �عديل النظام األسا��ي للمجموعة �� عام 

. 2022مارس  16عقدها ��  زمعادية املغ�� العال موميةاملسودة املق��حة �� ا�جمعية الع

 بمجرد املوافقة عليھ ، سيتضمن النظام األسا��ي هذه املتطلبات.
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و�الشروط الواردة فيھ، و�ذا تضمن نظام الشركة أح�اما �� هذا الشأن، فال يجوز للمجلس 

القيام بالتصرفات املذ�ورة إال بإذن من ا�جمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة �� 

 أغراض الشركة.

 �جان ا�جلس: 18

، برئاسة أحد أعضاء ا�جلس املستقل�ن وعضو�ة اثن�ن ع�� األقل، و�را�� �� �جنة التدقيق

ألي م��م تدقيق حسابات اختيار أعضاء ال�جنة أن ي�ون أغلبي��م مستقل�ن، وأال ي�ون قد سبق 

الشركة خالل السنت�ن السابقت�ن ع�� ال���ح لعضو�ة ال�جنة بطر�ق مباشر أو غ�� مباشر، 

 �� اآل�ي:-ع�� األقل-وأن تتوافر ف��م ا�خ��ة الالزمة ملمارسة اختصاصات ال�جنة ال�ي تتمثل

 

ظة ، وسيتم �عديل �شكيل �جنة التدقيق لتتوافق مع هذه تم اإلقرار ��ذه املالح ي��أس �جنة التدقيق عضو مجلس إدارة غ�� مستقل

 املتطلبات قبل اجتماع مجلس اإلدارة التا��.

 الفصل الرا�ع: أعمال الرقابة بالشركة

اقب ا�حسابات 24  :مهام ومسؤوليات مر

بأي خطر تتعرض لھ أو يتوقع أن تتعرض لھ  -كتابة-ع�� مراقب ا�حسابات إبالغ ا�جلس

ما يكتشفھ من مخالفات فور علمھ ��ا، و�رسل ��خة من ذلك البالغ إ�� الهيئة، الشركة، و��ل 

ولھ �� ذلك حق دعوة ا�جمعية العامة لال�عقاد وفقا ألح�ام القانون �� هذا الشأن ع�� أن 

 يخطر الهيئة بذلك.

تقر�را واحدا ل�جمعية العامة و�تلوه عل��ا، و�رسل ��خة -و�ن �عدد-و�قدم مراقب ا�حسابات

منھ إ�� الهيئة، و��ون مسؤوال عن �حة البيانات الواردة فيھ، ول�ل عضو با�جمعية العامة 

 حق مناقشة املراقب �� أي مسألة بالتقر�ر وأن �ستو�حھ عما ورد فيھ.

و�جب أن يتضمن تقر�ر مراقب ا�حسابات �ل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم األداء بالشركة 

 خاصة املتعلقة باآل�ي:

 مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول ��ا بالشركة. -1

 ا�خار�� ولك��ا ال تحدد ما ي��: دقق"توجد سياسة لتعي�ن امل

حقوق املدقق ا�خار�� �� دعوة وحضور اجتماع ا�جمعية  -

 العمومية

 مسؤولية إبالغ ا�جمعية العامة " -

 إلدراج هذه العناصر. 2022سيتم �عديل سياسة �عي�ن املدقق�ن ا�خارجي�ن �� عام 
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مدى قدرة الشركة ع�� االستمرار �� مزاولة أ�شط��ا وتنفيذ ال��اما��ا، و�تم ذلك �ش�ل  -2

 مستقل عما يبديھ ا�جلس.

مدى ال��ام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية، ومدى مالءمة هذه األنظمة وتلك  -3

 وائح لوضع الشركة، ومدى ال��امها بتطبيقها.الل

مدى ال��ام الشركة بنظامها األسا��ي وخضوعها ألح�ام القانون و�شريعات الهيئة ذات  -4

 الصلة بما ف��ا أح�ام هذا النظام.

مدى ال��امھ والشركة بتطبيق أفضل النظم العاملية �� التدقيق و�عداد التقار�ر املالية  -5

 ) ومتطلبا��ا.ISA) و(IFRS/IAS�� ا�حاسبة والتدقيق الدولية (وال��امهما بمعاي

 مدى �عاون الشركة �� تمكينھ من الوصول إ�� املعلومات الالزمة إلتمام أعمالھ. -6

 مالحظات أخرى:

 مالحظة �شأن سياسة امل�افآت لرئيس و أعضاء مجلس اإلدارة: 18

اختيار أعضاء �جنة امل�افآت، برئاسة أحد أعضاء ا�جلس وعضو�ة اثن�ن ع�� األقل، و�را�� �� 

 �� اآل�ي:-ع�� األقل-ال�جنة توافر ا�خ��ة الالزمة ملمارسة اختصاصا��ا ال�ي تتمثل

. تحديد السياسة العامة ملنح امل�افآت �� الشركة سنو�ا، بما ف��ا طر�قة تحديد م�افآت رئيس 1

شركة �عد % من الر�ح الصا�� لل5وأعضاء ا�جلس، ع�� أال تز�د امل�افأة السنو�ة للمجلس ع�� 

 خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع األر�اح النقدية والعينية ع�� املساهم�ن.

 . تحديد أسس منح البدالت وا�حوافز بالشركة وم��ا إصدار أسهم تحف�� للعامل�ن ��ا.2

 لتعميم مصرف قطر املركزي 
ً
تم تحديد هذه امل�افأة وفقا

�شأن م�افآت  31/01/2016املؤرخ ��  2016) لسنة 1رقم (

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شر�ات التأم�ن الوطنية 

) من قانون الشر�ات  119بالدولة ، و ليس بموجب  املادة ( 

 .2015) لسنة 11التجار�ة رقم (

ر.ق. (ستة مالي�ن ر�ال قطري) لرئيس و  6,000,000توزيع مبلغ قامت ا�جموعة ب

اعات ا�جلس و عن حضور اجتماعات �جان أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتم

 لتعميم مصرف قطر املركزي رقم (
ً
) لسنة 1مجلس اإلدارة. تم تحديد هذه امل�افأة وفقا

�شأن م�افآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شر�ات  31/01/2016املؤرخ ��  2016

التجار�ة ) من قانون الشر�ات  119التأم�ن الوطنية بالدولة ، و ليس بموجب  املادة ( 

 ، حيث أن الشركة تخضع لرقابة مصرف قطر املركزي. 2015) لسنة 11رقم (
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