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.1مقدمــة
تنظم سياسة األطراف ذات العالقة جملموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ع.ق) العالقات مع األطراف ذات العالقة
واليت تعترب مسة طبيعية يف كل األعمال التجارية .كثريا ما تقوم الشركات التجارية بتنفيذ أجزاء من أنشطتها
من خالل الشركات التابعة واملشاريع املشرتكة والشركات الزميلة .يف ظل هذه الظروف فإن قدرة املنشأة
على التأثري على السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها تكون من خالل السيطرة أو السيطرة
املشرتكة أو التأثري الكبري ويكون معه لألطراف ذات العالقة أتثري على ربح أو خسارة اجملموعة أو مركزها
املايل.

 .2الهدف
اهلدف الرئيسي لسياسة األطراف ذات العالقة هو التأكد من أن يتم فرض مبادئ العدالة والشفافية
واإلفصاح السليم ملعامالت األطراف ذات العالقة ،وأن تتم املوافقة على هذه املعامالت من قبل جلنة
التدقيق أو جملس اإلدارة أو موافقة اجلمعية العامة للمجموعة حبسب سقف قيمة العقود حمل
التداول.وعلى ان جيرى استدراج موافقة اجلمعية العامة للمجموعة على سياسة االطراف ذات العالقة أو
على اية تعديالت أخرى تطرأ مستقبالً على هذه السياسات.
 .3التعديالت على السياسة

سيتم إبالغ أمني سر جملس اإلدارة عن أي تغيري مقرتح يف السياسة وهو سيكون مسؤوال عن شرح هذا
التغيري للجنة التدقيق ،واليت بدورها ستقوم بعد استعراضها للتغيريات ابملوافقة عليها أو على النحو املوصى
به مع تعديالت على االقتراح أو رفض التغييرات المقترحة.
أبي حال من األحوال وإن وجد أن السياسة غري متناسقة مع اإلطار القانوين ،فإن اإلطار القانوين يكون
السائد وسيتم تقدمي التغيريات قدما إىل جلنة التدقيق وجملس اإلدارة للموافقة عليها.
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 .4تعريفات

( )1الطرف ذو العالقة:

وفقاً ملبادئ حوكمة شركات التأمني الصادرة عن مصرف قطر املركزي ونظام حوكمة الشركات والكياانت
القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية اليت ختضع لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية ،يعترب الشخص ذا عالقة

ابجملموعة إذا كان:
أ) عضواً يف جملس إدارة اجملموعة أو عضواً يف أي شركة من جمموعتها.
ب) من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ابجملموعة أو أي شركة من جمموعتها.
ج) أي شخص ميلك  %5أو أكثر من أسهم اجملموعة أو أي شركة من جمموعتها.
د) من أقارب أي من األشخاص الطبيعيني املذكورين يف البنود (أ) و(ب) و(ج) أعاله حىت الدرجة الثانية.
ه) كل شخص إعتباري مسيطر عليه من عضو مبجلس إدارة اجملموعة أو أي شركة من جمموعتها أو
إبدارهتا التنفيذية العليا وأقارهبم حىت الدرجة الثانية.
( )2معامالت األطراف ذات العالقة:

بصورة عامة ،تعقد اجملموعة النوعني التاليني من التعامالت التجارية:
أ) التعامالت التجارية العادية اليت تدخل يف النشاط الطبيعي للمجموعة .ويعرف النظام هذه التعامالت
أبهنا تعامالت روتينية جتري بصورة منتظمة لتحقيق أغراض اجملموعة واليت بدوهنا ال تستطيع اجملموعة
القيام مبمارسة نشاطها وحتقيق أغراضها.
ب) مجيع التعامالت األخرى وهي بصورة أساسية تعامالت شراء البضائع واخلدمات األخرى.
وتشمل التعامالت العادية جملموعة الدوحة للتأمني ما يلي:
أ) تقدمي خدمات التأمني وإعادة التأمني ألي جهة داخل وخارج دولة قطر.
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ب) أتمني وإعادة أتمني مجيع أو بعض املخاطر املفرتضة مع شركات إعادة التأمني األخرى من داخل
وخارج قطر.
ج) إيداع األموال يف الودائع البنكية واإلستثمارات األخرى ،وفقاً للقوانني اليت حتكم إستثمارات
شركات التأمني.
د) شراء البضائع واخلدمات ابلنيابة عن اجملموعة (مثال :تعيني الكراجات لتقدمي خدمات السيارات).
يوجد نوعان من القواعد األساسية املرتبطة ابلتعامالت العادية:
 -1عدم جواز منح أي أفضلية ألي طرف آخر على حساب مصلحة اجملموعة ،وبكلمات أخرى
وجوب إجراء هذه التعامالت على أساس املساواة وعلى أساس (جتاري حبت) وابلشروط املماثلة
اليت يتم عرضها أو احلصول عليها من األطراف من غري ذوي العالقة.
 -2يتعني موافقة جلنة التدقيق و/أو جملس اإلدارة على هذه التعامالت ويتوجب عدم حضور
"الطرف ذو العالقة" إجتماع جملس اإلدارة الذي يتم فيه قيام اجمللس مبناقشتها وإصدار قراره
ابملوافقة أو عدم املوافقة عليها.
 -3اإلفصاح عن هذه التعامالت وتضمينها يف التقرير التايل حلوكمة الشركة الذي يقدم للجهات الرقابية
وللمسامهني يف إجتماع اجلمعية العامة السنوية .كما جيب أن يتم اإلفصاح عن هذه التعامالت يف
البياانت املالية للشركة وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية.
وفيما يلي بعض االمثلة عن التعامالت ذات األفضلية اليت متنح لألطراف من غري ذوي العالقة:
أ) قبول نشاط التأمني أو إعادة التأمني على أساس غري متناسب مبعىن قبول نسبة خماطرة كبرية مقابل
قسط أتميين متدين.
ب) منح نسبة عمولة أعلى من النسبة املعتادة للحصول على نشاط أتمني أو إعادة أتمني.
ج) ايداع أموال ابلبنك بنسبة فائدة متدنية (ملدة حمدودة) تقل عن النسبة السائدة يف السوق.
د) شراء أو بيع الضماانت بنسبة عمولة أعلى من النسبة السائدة يف السوق.
4

ه) تعيني الكراجات خلدمة املطالبات أبسعار تفوق األسعار السائدة يف السوق.
أحياانً قد يكون من الصعوبة مبكان حتديد ما هو الشيء العادي وما هو الشيء املتناسب وعليه
يتعني أن يكون احلكم على هذا الشيء هو حكم موضوعي .ومن أجل جتنب أي إحنياز أو منح أي
مصلحة ألي طرف ذي عالقة بصورة غري عادلة ،فإنه جيب أخذ مجيع تعامالت الطرف ذي العالقة
ابلتقيد التام ابلسياسات واإلجراءات املطبقة ابجملموعة.
مثال :قبول نشاط التأمني وإعادة التأمني جيب أن يتبع فيها "سياسات وإجراءات اإلكتتاب" لدى
اجملموعة .كذلك أي إيداعات تتم ابلبنوك أو احلصول على أي إستثمار أو التخلص منه جيب أن تتم
وفقاً لسياسة اإلستثمار املتبعة ابجملموعة.
و) يف سياق هذه السياسة ،ال يعترب املذكورون أدانه ابلضرورة أطراف ذوي عالقة ببساطة حبكم تعاملهم
الطبيعي مع اجملموعة (ابلرغم من أهنم قد يؤثرون على حرية عمل اجملموعة أو املشاركة يف عملية صنع
القرار فيها):
] ]1مقدمي التمويل؛
] ]2املرافق العامة ؛
] ]3اإلدارات والوكاالت احلكومية؛
] ]4وكيل العمالء ،واملورد ،مانح االمتياز أو املوزع أو العامة الذين تتعامل معهم اجملموعة حبجم
كبري من األعمال ،فقط حبكم التبعية االقتصادية الناجتة عن ذلك.
 .5التعامالت األخرى

حيظر على األطراف ذوي العالقة القيام ببيع أو شراء األوراق املالية للشركة وعلى وجه اخلصوص خالل
"فرتة احلظر" .وتتحدد فرتة احلظر خالل الفرتات التالية:
أ) يف حالة البياانت املالية ربع سنوية ،الفرتة املمتدة من اتريخ أسبوع قبل إنتهاء فرتة الربع السنوية
وحىت اتريخ اإلفصاح عن البياانت املالية.
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ب) يف حالة البياانت املالية السنوية ونصف السنوية ،الفرتة املمتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة
جملس اإلدارة وحىت اإلفصاح عن ذلك .على أال تقل الفرتة املمتدة بني التارخيني عن مخسة عشر
يوماً.
أيضاً ،حيظر على األطراف ذات العالقة أن يستغلوا ما إطلعوا عليه من معلومات حبكم عالقتهم يف حتقيق

مصلحة شخصية على حساب مصلحة اجملموعة .ومجيع مثل هذه التعامالت يتعني اإلفصاح عنها جمللس

اإلدارة ملراجعتها واملوافقة عليها مسبقاً.
 .6االستقاللية واإللتزام

جيب أن تقوم اجملموعة بعرض مجيع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على جلنة التدقيق و /أو جملس
اإلدارة ملراجعتها واملوافقة عليها.
أما العقود اليت تزيد عن  %2من رأس مال اجملموعة يتم عرضها على اجلمعية العامة للموافقة عليها بعد
استدراج موافقة جلنة التدقيق و /أو جملس اإلدارة.
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