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تقرير الحوكمة
عن عام  ٢٠٢٠م
.1

مقدمة

لقـد تأسسـت شـركة قطـر للتأميـن – شـركة
مسـاهمة عامـة قطريـة («شـركة قطـر للتأميـن»
أو «الشـركة») فـي عـام 1964م ،بمشـاركة مـن

الماليـة «نظـام الحوكمـة» وأفضـل ممارسـات
الحوكمـة الدوليـة.
وفيمـا يلـي بيـان لموقـف الشـركة حيـال االلتـزام
بنظـام الحوكمـة:

حكومـة قطر وعدد من الشـركاء االسـتراتيجيين
مـن المسـتثمرين األفـراد والشـركات الـذي أرسـوا

 .2بيان االلتزام

الممارسـات المسـتحدثة إيجابياً علـى عالقـة

يأخـذ مجلـس اإلدارة علـى عاتقـه وضـع هيـكل

فيهـا ثقافـة الحوكمـة منـذ البدايـة ،وقـد أثـرت
الشـركة مع المسـاهمين والهيئـات الرقابية التي
تقـوم علـى حمايـة مصالـح أصحـاب المصلحـة.

حوكمـة يحـدد القضايـا الجوهرية التـي تؤثر في
قـدرة المجموعـة علـى إحـداث القيمـة ويتناولهـا
ويتعامـل معهـا .ويقـر المجلـس بمسـؤوليته عن

وقـد انعكـس ذلـك إيجاباً علـى أداء الشـركة

ضمـان نزاهـة إجـراءات تقاريـر الحوكمة السـنوية،

الشـركات القطريـة وفـي طليعـة شـركات

ويـرى أن التقريـر الـذي بيـن أيدينـا يسـتعرض
القضايـا الجوهريـة كافـة اسـتعراضًا معقـو ً
ال

ونموهـا ،وتحولهـا لتكـون واحـدة مـن كبريـات
التأميـن فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا.
وقد تم إدراج أسـهم الشـركة في سـوق الدوحة
للأوراق الماليـة (بورصـة قطـر) منـذ إنشـائها فـي
عـام ۱۹۹۷م ،وعلـى مر السـنين ،وسـعت الشـركة
مـن تواجدهـا العالمـي مـن خلال مجموعـة
متنوعة من األعمال واالسـتثمارات واالستحواذات
االسـتراتيجية وإنشـاء شـركات تابعـة جديـدة.
يشـار إلـى الشـركة وشـركاتها التابعـة مجتمعـة
بإسـم «المجموعـة».

وعـاد ً
ال.
والمجلـس ملتـزم باتبـاع أرقـى معاييـر نزاهـة
العمـل والقيـم األخالقيـة ومبـادئ الحوكمـة،
ويـدرك مسـؤولية المجموعـة عـن أن تراعـي فـي
مزاولـة أعمالهـا الحصافـة والشـفافية والعدالـة
والمسـاءلة والمسـؤولية المجتمعيـة ،ضماناً
السـتدامتها والحفـاظ علـى مصالـح أصحـاب
المصلحـة كافة .ويعي المجلـس كذلك العالقة
بيـن الحوكمـة الجيـدة مـن ناحيـة وممارسـات

واالسـتدامة والمواطنـة المؤسسـية فـي سـبيل

رئيـس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب بمهـام

دعـم اسـتراتيجية المجموعـة ومواكبـة معاييـر

التوجيـه واإلرشـاد الكامـل لمجلـس اإلدارة.

الحوكمـة المؤسسـية والتطـورات والممارسـات

وسـاعدت المجلـس عـدة لجـان منبثقـة منـه في

المثلـى علـى المسـتويين المحلـي والدولـي فـي

عـام 2020م ،وهـي:

جميـع المناطـق العاملـة بهـا.

• لجنة التدقيق

ويتبنـى المجلـس أعلـى معاييـر الحوكمـة

• لجنة إدارة المخاطر واالمتثال

المؤسسـية ويدعمهـا ويرسـخ لمبـادئ نظـام

• لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمـة .وتلتـزم الشـركة كذلـك بمتطلبـات
الحوكمـة المؤسسـية الجيـدة التـي تقررهـا

• لجنة االستثمار
• لجنة السياسات والتنظيم

السـلطة التنظيميـة المحليـة (مصـرف قطـر
ً
فضلا عـن االلتـزام بأحـكام القانـون
المركـزي)،

ً
وفضلا عـن لجـان مجلـس اإلدارة  ،للشـركة أيضاً

رقم  11لسـنة ۲۰۱5م بشـأن الشـركات التجارية في

لجـان إداريـة عـدة تتولـى كل منهـا جانباً مهماً

دولـة قطـر والتشـريعات األخـرى ذات الصلـة.

مـن جوانـب العمـل .وتشـمل مهـام المراقبـة

يلتـزم مجلـس اإلدارة بالعمـل وفـق مقتضيـات
نظـام الحوكمـة أو أي نظـام مكافـئ لـه محلياً
(بالنسـبة للشركات التابعة لها في أنحاء العالم)
فـي جميـع عمليـات المجموعـة .وبخصـوص
السـنة موضـوع المراجعـة ،يـرى مجلـس اإلدارة
أن مبـادئ نظـام حوكمـة الشـركات مجسـدة
فـي الثقافـة المؤسسـية والضوابـط الداخليـة
والسياسـات واإلجـراءات المنظمـة للسـلوك
المؤسسـي فـي المجموعـة .وسـيظل مجلـس

الداخليـة االمتثـال وإدارة المخاطـر واألعمـال
االكتواريـة والحوكمـة والضوابـط الداخليـة
وأعمـال التدقيـق الداخلـي ،وهـي عنصـر مهـم
مـن هيـكل حوكمـة الشـركة .ونـورد الحقاً فـي
هـذا التقريـر دور ومسـؤوليات المجلـس ولجانـه
واللجـان اإلداريـة وكل عمـل مـن أعمـال المراقبـة
الداخليـة.

 .4مجلس اإلدارة

اإلدارة ملتزماً بتعزيـز مبـادئ ومضاميـن نظـام

 1-4ميثاق مجلس اإلدارة

وخارجهـا بالقـدر المناسـب والمعمـول بـه.

يتألـف ميثـاق مجلـس اإلدارة مـن مبـادئ

الحوكمـة فـي عمليـات المجموعـة بدولـة قطـر

 .3هيكل الحوكمة

وتوصيـات الحوكمـة المؤسسـية المضمنـة
فـي نظـام الحوكمـة ،حيـث جـرى وضـع ميثـاق
المجلـس الحالـي لضمـان تماشـيه مـع مبـادئ

يثبـت نظـام الحوكمـة والرقابـة الداخليـة ،الـذي

إدارة المخاطـر لبلـوغ أهـداف المجموعـة

وضعـت شـركة قطـر للتأميـن هيـكل حوكمـة

الحوكمـة المؤسسـية السـليمة وفـق التوصيـات

يتألـف مـن الوثائـق التأسيسـية والسياسـات

االسـتراتيجية واألداء مـن ناحيـة أخـرى .وتتبنـى

داخلـي يتضمـن أدوارا ومسـؤوليات محـددة

الـواردة فـي نظـام الحوكمـة .تشـمل صالحيـات

والهيـكل التنظيمـي وأي تعديلات الحقـة ،أن

المجموعـة نظـام حوكمـة تشـكل فيـه المبادئ

لـكل مكـون مـن مكونـات النظـام ،حيـث يُعيّـن

مجلـس اإلدارة :تحديـد األهـداف الشـاملة

المجموعـة قـد اعتمـدت متطلبـات ومبـادئ

األخالقيـة والنزاهـة المعيـار األساسـي لالمتثـال.

مسـاهمو الشـركة مجلـس اإلدارة الـذي يتولـى

لشـركة قطـر للتأميـن؛ وضـع اسـتراتيجيات

الحوكمـة الرشـيدة وبالتالي فإنهـا تحقق أهداف

وتـدأب المجموعـة علـى مراجعـة وتعديـل

بـدوره إدارة الشـركة .وكـوّ ن المجلـس عـدة لجان

لتحقيـق تلـك األهـداف وإدارتهـا؛ صياغـة سياسـة

نظـام الحوكمـة الصادر عـن هيئة قطر لألسـواق

الفعالـة
هياكلهـا وإجراءاتهـا لتيسـير القيـادة
َّ

منـوط بهـا أداء مسـؤولياته بفاعليـة .ويضطلـع

حوكمـة واضحـة ومختصـرة تلتـزم بهـا شـركة

/4

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2020م

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2020م 5/

قطـر للتأميـن؛ تفويـض مسـؤوليات ومسـاءلة

تنـص المـادة رقـم ( )۹۷مـن قانـون الشـركات

المجلـس والفصـل بينهـا؛ وتقييـم أداء مجلـس

التجاريـة علـى جواز أن يكـون ثلث أعضـاء مجلس

اإلدارة ولجانـه وأعضـاء المجلـس األفـراد .ويعتقد

اإلدارة مـن األعضـاء المسـتقلين ذوي الخبـرة مـن

المجلـس أنـه قـد أوفـى بمسـؤولياته وفقاً
لميثاقـه للفتـرة المشـمولة بالتقريـر.

نظـام الحوكمـة أن يكـون ثلـث أعضـاء المجلـس
علـى األقـل مـن المسـتقلين.

اعتمـد المجلـس مواثيـق لجـان المجلـس التـي
تصـف اختصاصـات اللجـان وتـم تضميـن المبادئ
المنصـوص عليهـا فـي نظـام الحوكمـة.

تـم انتخـاب مجلـس اإلدارة الحالـي لمـدة 3
سـنوات للفتـرة مـن  2020إلـى 2022م فـي اجتمـاع

 .2السيد  /عبداهلل
بن خليفة
العطية

شخصيًا

%0.54

رجل أعمال ،رئيس
مجلس إدارة
مجموعة الفردان،
العضو المنتدب
للبنك التجاري ،وعضو
مؤسس وعضو
مجلس إدارة في
بنك غير مستقل
إنفستكورب في
البحرين ،نائب
رئيس مجلس إدارة
دار الخليج للنشر
والطباعة ،نائب
رئيس مجلس إدارة
رابطة رجال األعمال
القطريين

%0.77

المدير التنفيذي
لمجموعة الجيدة،
حاصل على
بكالوريوس إدارة
أعمال في اإلدارة
الدولية من جامعة

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

الجمعيـة العامـة العادية للشـركة التي انعقدت

 2-4تشكيل مجلس اإلدارة

بتاريـخ  25فبرايـر 2020م.

يتـم انتخـاب أعضـاء مجلس اإلدارة فـي الجمعية

ويتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة ،وجميعهم

العامـة للمسـاهمين وفقـا للقواعـد والشـروط

قطريون ،بخبرة واسعة تمتد لسنوات عدة في

المنصـوص عليهـا فـي قانـون الشـركات التجارية

القطاع المالي واالقتصاد الكلي .وفيما يلي بيان

والنظـام األساسـي للشـركة .ويشـترط فـي كل

بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفاتهم:

عضـو مجلـس إدارة امتلاك ( 2.000٫000مليونـي)

30٫576٫950

%0.94

رجل أعمال ،وزير
دولة ،حاصل على
بكالوريوس في
العلوم السياسية
من الواليات المتحدة
األمريكية ،رئيس
مجلس إدارة دار
الخليج للنشر
والطباعة ،رئيس
مجلس إدارة شركة
كونتراكو للمقاوالت

غيـر المسـاهمين مـع إعفائهـم مـن شـرط تملك
أسـهم العضويـة ،كمـا توجـب المـادة ( )6مـن

اختصاصات اللجان

م .إسم العضو

الجهة التي
يمثلها

عدد األسهم
المملوكة*

النسبة
المئوية
من رأس
المال

 .3السيد  /حسين
إبراهيم الفردان

عضو

شركة
الفردان
لالستثمار

17٫611٫820

سـهم كحـد أدنـى فـي الشـركة.

م .إسم العضو

.1

الشيخ خالد بن
محمد بن علي
آل ثاني

الجهة التي
يمثلها

عدد األسهم
المملوكة*

النسبة
المئوية
من رأس
المال

شخصيًا

75٫871٫200

%2.32

رئيس مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب

السيرة الذاتية
وعضوية المجالس
األخرى

التصنيف

رجل أعمال ووزير
سابق

غير
مستقل
غير
تنفيذي

 .4السيد  /محمد
جاسم محمد
جيده

عضو

شركة
الجيدة
للسيارات
والتجارة

25٫300٫000

السيرة الذاتية
وعضوية المجالس
األخرى

التصنيف

مستقل
غير
تنفيذي

غير
مستقل
غير
تنفيذي

غير
مستقل
غير
تنفيذي

EPSCI - ESSEC
 Group (Paris)France
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م .إسم العضو

 .5الشيخ حمد بن
فيصل بن ثاني
جاسم آل ثاني

الجهة التي
يمثلها

عدد األسهم
المملوكة*

النسبة
المئوية
من رأس
المال

شخصيًا

21٫445٫370

%0.66

عضو

 .6السيد  /خلف
أحمد المناعي

الهيئة
العامة
للتقاعد
والتأمينات
االجتماعية
(صندوق
التقاعد
المدني)

 .7الشيخ جاسم
بن حمد بن
جاسم جبر
آل ثاني

شركة
المرقاب
كابيتال

عضو

صندوق
التقاعد
المدني

50٫927٫883
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%1.56

التصنيف

م .إسم العضو

مستقل

 .8الشيخ سعود بن
خالد بن حمد
آل ثاني

حاصل على
بكالوريوس في
غير
العلوم السياسية
تنفيذي
من الواليات المتحدة
األمريكية ،رئيس
مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
للبنك الخليجي ووزير
سابق لالقتصاد
والتجارة ،نائب
رئيس مجلس
إدارة مجموعة
المستثمرين القطرين،
عضو مجلس إدارة
رابطة رجال األعمال
القطريين
وكيل وزارة المالية،
عضو مجلس إدارة
البنك التجاري

333٫826٫821

عضو
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٪10.22

السيرة الذاتية
وعضوية المجالس
األخرى

رئيس مجلس
إدارة مصرف قطر
اإلسالمي وشركة
الضمان للتأمين
اإلسالمي (بيمه)
وشركة المالحة

غير
مستقل
غير
تنفيذي

غير
مستقل
غير
تنفيذي

الجهة التي
يمثلها

عدد األسهم
المملوكة*

النسبة
المئوية
من رأس
المال

شخصيًا

2٫000٫000

%0.06

عضو

 .9الشيخ فيصل بن شركة بروق
ثاني بن فيصل
التجارية
آل ثاني

عضو

175٫418٫260

%5.37

السيرة الذاتية
وعضوية المجالس
األخرى

التصنيف

رجل أعمال ،وزير سابق ،غير
مستقل
رئيس مجلس إدارة
شركة (كيو ال ام)
غير
وعضو مجلس إدارة
تنفيذي
شركة الكهرباء والماء
القطرية وشركة
وقود
غير
مستقل

حاصل على
بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة
غير
ماريمونت  /الواليات
تنفيذي
المتحدة األمريكية،
وعلى ماجستير
في إدارة األعمال
 Executive MBAمن
جامعة HEC Paris
،Doha – Qatar 2016
شغل منصب رئيس
مجلس إدارة مدرسة
قطر للدراسات
المصرفية وإدارة
األعمال ،مساعد
مدير إدارة االستثمار
في مصرف قطر
المركزي ،وحاليًا
رئيس إدارة محافظ
االستثمارية اإلقليمية
بهيئة قطر لالستثمار،
رئيس مجلس إدارة
بنك قطر األول
وشركة قطر للتعدين
وشركة أوريدو وعضو
مجلس إدارة البنك
األهلي وشركة الديار
القطرية لالستثمار
العقاري
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م .إسم العضو

 .10الشيخ عبد
الرحمن بن
سعود بن فهد
آل ثاني

الجهة التي
يمثلها

عدد األسهم
المملوكة*

النسبة
المئوية
من رأس
المال

شخصيًا

9٫965٫185

%0.31

عضو

 3-4مهام المجلس ومسئولياته
السيرة الذاتية
وعضوية المجالس
األخرى

التصنيف

بكالوريوس عالقات
دولية  -ماجستير في
غير
العالقات الدولية سنة
تنفيذي
1984م
دبلوم أمن دولي
ووطني  -كلية
جوناف كندي
للحكومة  -جامعة
هارفرد 1994م

 .11السيد  /علي
يوسف حسين
كمال

مجموعة
الكمال
الدولية

9٫162٫700

عضو

اإلدارة التنفيذية.
يرد بيان مهام ومسئوليات وصالحيات المجلس

واإلدارة التنفيذية لتنفيذ األهداف الموضوعة

قام مجلس اإلدارة بتفويض بعض المسؤوليات

على الوجه الصحيح.

هذا التقرير.

• يستعرض ويناقش االستراتيجيات والخطط
طويلة األمد للمجموعة المقدمة من اإلدارة
التنفيذية ،ويقدم التوجيهات التي تمكن
الشركة من مجابهة تحديات السوق.

 4-4واجبات األمانة على أعضاء المجلس
يتحمل كل عضو في مجلس اإلدارة أمام
المجموعة واجبات العناية والرعاية واألمانة

مجلس اإلدارة.

والتقيد بالمسؤوليات حسب تعريفها الوارد في
غير
مستقل
غير
تنفيذي

* عدد األسهم المملوكة ونسبتها في رأس المال كما في 2020/12/31م .
* في أغسطس 2020م تم تعيين السيد  /محمد جاسم محمد جيده ــ بدي ً
ال عن السيد  /جاسم محمد
جيده ــ في عضوية مجلس اإلدارة عن شركة الجيده للسيارات والتجارة.

• التأكد من أن توجهات العمل تتماشى بصفة
عامة مع األهداف الموضوعة بواسطة

ميثاق مجلس اإلدارة ونظام الحوكمة  ،ويشمل
ذلك أيضًا العمل وفق مبادئ الوضوح في نقل
المعلومات والشفافية ومقتضيات حسن النية
وبالعناية واألمانة والكفاءة المطلوبة لتحقيق
مصلحة الشركة ومساهميها.

 5-4مهام رئيس مجلس اإلدارة

• اعتماد  /رفع التوصيات لمجلس اإلدارة فيما
يختص بأية استثمارات  /إعادة هيكلة  /إعادة
تمويل أو أية مبادرات استراتيجية أخرى.
• النظر

في

توصيات

اللجان

المختلفة

للمجموعة.
بوصفه عضو منتدب  -ال يضطلع رئيس مجلس
اإلدارة بأية مهام تنفيذية ،وإنما يمثل حلقة

يتحمل رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية حسن

الوصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لنقل

سير عمل المجلس والتأكد من قيامه بمناقشة

األهداف الموضوعة بواسطة مجلس اإلدارة

جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي

والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح.

الوقت المناسب ،هذا إلى جانب مسئولياته
واختصاصاته المنصوص عليها في قانون
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• العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة

في ميثاق مجلس اإلدارة.

من مجلس اإلدارة على النحو المبين الحقًا في

الرئيس التنفيذي
لجميع شركات
الكمال  -عضو
مجلس إدارة شركة
المناعي
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 6-4مهام العضو المنتدب

بواسطة مجلس اإلدارة والتأكد من تحقيقها

إلى لجانه التي تعمل وفق التفويض الممنوح لها

سفير سابق  -وزير
دولة عضو مجلس
إدارة بنك قطر
الوطني وشركة
المالحة القطرية
%0.28

المجلس والرئاسة التنفيذية للشركة.

ويتحمل مسئولية وضع األهداف واالستراتيجيات
الالزمة لنشاطها ومراقبة تنفيذها من قبل

مستقل

بكالوريوس في إدارة
األعمال والشئون
المالية  -بكالوريوس
في اآلداب وعلوم
االقتصاد ۱۹۹۸م -
الواليات المتحدة
األمريكية

مجلس اإلدارة هو المسئول عن إدارة المجموعة،

كما ال يجمع رئيس مجلس اإلدارة بين رئاسة

الشركات التجارية ونظام الحوكمة .وال يشارك
رئيس المجلس في عضوية أي من اللجان
المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 7-4المهام األخرى لمجلس اإلدارة
• يضمن مجلس اإلدارة أن تتاح ألعضائه إمكانية
الوصول إلى المعلومات والوثائق والسجالت
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المتعلقة بالمجموعة ،كما يضمن قيام اإلدارة

المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من

التنفيذية بتزويد المجلس ولجانه بجميع

بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

الوثائق والمعلومات المطلوبة.

 9-4أمين سر المجلس

العمومية السنوية ويجيبون عن االستفسارات

يتولى أمانة سر المجلس السيد  /علي دربالة

التي يوجهها المساهمون .ويرى أعضاء كل لجنة
معنية أنهم قد نهضوا بمسؤولياتهم المحددة

وطبقا لقانون الشركات التجارية والنظام

المستشار القانوني للمجموعة ،وهو حاصل

• يتأكد مجلس اإلدارة من دعوة أعضاء لجانه

األساسي للشركة ،إذا تغيب عضو مجلس

على درجة ليسانس في الحقوق عام ۱۹۷۰م

المختلفة والمدققين الداخليين وممثلين

اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية أو أربعة

من جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية

اجتماعات منقطعة بغير عذر مقبول ،يعتبر هذا
العضو مستقي ً
ال.

واشتغل بالمحاماه منذ تخرجه ،حيث قيد بنقابة

اللجان الدائمة ،كلما استدعت الضرورة ألداء

المحامين المصرية في نوفمبر 1970م ،ثم التحق

مهام أو أعمال خاصة.

عن المدققين الخارجيين لحضور اجتماعات
الجمعية العامة للشركة.
• يضمن المجلس وضع إجراءات لتعريف أعضاء
ً
حديثا بالشركة
مجلس اإلدارة المعينين
والمهام المنوطة بهم لضمان إلمامهم على
نحو مناسب بسير عمل الشركة وعملياتها
والنواحي المالية والقانونية.
• يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية اإللمام
الجيد بأدوارهم وواجباتهم وكسب المعرفة
الالزمة في كل ما يتعلق بالمجموعة.

وقد نصت المادة ( )43من النظام األساسي
المعدل للشركة على أن مجلس اإلدارة يجتمع
بدعوة من رئيسه ،وأن على الرئيس أن يدعو
المجلس لالجتماع بناء على طلب عضوين من
أعضائه.
جميع اجتماعات مجلس اإلدارة التي انعقدت
خالل العام الحالي كانت بدعوة من رئيس
المجلس ،وجرى إرسال خطابات الدعوة لالجتماع
مع جدول أعمال االجتماع قبل أسبوع على األقل

• يضمن مجلس اإلدارة إحاطة أعضائه على

من الموعد المحدد لالجتماع إلى كل عضو

الدوام بآخر التطورات في مجال الحوكمة

من أعضاء المجلس ،الذين يمكنهم إضافة أية

وأفضل الممارسات في هذا الخصوص.

موضوعات أخرى إلى جدول األعمال.

• يضمن مجلس اإلدارة أن أعضائه ملمين
بالقواعد المتبعة في المجموعة ووضع
في حالة تغيبهم عن اجتماعات المجلس.

 8-4إجتماعات مجلس اإلدارة
عم ً
ال بأحكام قانون الشركات التجارية ونظام
الحوكمة المعمول بها ،يجب على مجلس
اإلدارة االجتماع ست مرات على األقل خالل
السنة ،وقد بلغ عدد االجتماعات التي عقدها
المجلس خالل عام 2020م ( )7سبعة اجتماعات
على النحو المبين أدناه .ويلزم لصحة اجتماعات
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وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى ،فض ً
ال عن

بالعمل في شركة مصر للتأمين منذ أبريل عام
۱۹۷۱م ،ثم تم قيده محاميًا لدي محكمة النقض
المصرية منذ عام 1986م ،والتحق بشركة قطر
للتأمين منذ نوفمبر عام ۱۹۸۷م  ،وتولى أمانة سر
مجلس اإلدارة فيها منذ عام 1988م.

لجان مجلس اإلدارة هي كما يلي:
 1-10-4لجنة االستثمار:

أعضاء اللجنة:

يتولى أمين سر المجلس تدوين وحفظ جميع
محاضر اجتماعات المجلس وسجالته والتقارير
التي ترفع إلى المجلس ،ويضمن إيصال

السيد  /حسين إبراهيم الفردان

رئيس اللجنة

وتوزيع المعلومات المتعلقة بالشركة إلى من

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

يطلبها من أعضاء مجلس اإلدارة والرد على

عضو

تساؤالتهم وتقديم المشورة إليهم ،والتنسيق
فيما بينهم وبين المجلس وأصحاب المصالح
اآلخرين بالشركة بما فيهم المساهمين واإلدارة
والموظفين.

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

عضو
الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

االجتماعات المنعقدة خالل العام :

إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة

ضمن اختصاصاتهم.

عضو
 10-4لجان مجلس اإلدارة

السيد  /علي يوسف حسين كمال

أنشأ المجلس عددًا من اللجان الدائمة وعهد

عضو

االجتماع

التاريخ

عددالحضور
باألصالة أو
باإلنابة

1

 2فبراير 2020م

10

2

 26فبراير 2020م

11

النهوض بواجباته ومسؤولياته .تقع المسؤولية

3

 28أبريل 2020م

11

النهائية في جميع األوقات على عاتق المجلس،

4

 23يونيو 2020م

11

أي أنه ال يمررها إلى اللجان.

5

 26يوليو 2020م

11

6

 27أكتوبر 2020م

11

7

 8ديسمبر 2020م

10

إليها

ببعض

المسؤوليات

المذكورة

في

اختصاصاتها ،وذلك لمساعدة المجلس على

وتبنى عالقة تلك اللجان بالمجلس على
المكاشفة التامة والشفافية ورفع التقارير منها
إلى المجلس .ويحضر رؤساء اللجان الجمعية

السيد  /محمد جاسم محمد جيده

عضو

المدعوين للحضور:
نائب رئيس المجموعة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
الرئيس التنفيذي للمجموعة لالستثمار
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االجتماعات المنعقدة خالل العام:
االجتماع

التاريخ

عددالحضور

1

 23فبراير 2020م

4

2

 26أبريل 2020م

5

3

 23يونيو 2020م

6

4

 26أغسطس 2020م

4

5

 7ديسمبر 2020م

6

األنشطة المنفذة خالل العام:

المدعوين الحضور:

 .1وافقت اللجنة على إصدار سندات رأسمال

الرئيس التنفيذي للمجموعة

سنوية دائمة من الفئة الثانية ،والتي تم

 .6رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة بنشاطها
ومالحظاتها وتوصياتها.

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

األنشطة المنفذة خالل العام:

إصدارها في مايو 2020م.
 .2ناقشت اللجنة ووافقت على العرض المقدم

االجتماعات المنعقدة خالل العام :

 .1وافقت اللجنة على عملية جدولة الدين

بشأن بيع أرض وبناء مجمع اللولو التجاري.

االجتماع

التاريخ

عددالحضور

 .3إستعرضت اللجنة عوائد الودائع النقدية

1

 26أبريل 2020م

3

للمجموعة وراجعت مدة وحدود الصناديق
التي يمكن للمجموعة وضعها في ودائع

2

 26أغسطس 2020م

3

نقدية.
تختص لجنة االستثمار بالمهام التالية:
 .1توجيه السياسة االستثمارية للمجموعة طبقا

 .4إستعرضت اللجنة تقارير أداء االستثمار الدورية
التي تم إعدادها بواسطة إدارة االستثمار.

للتفويض الممنوح لها من مجلس اإلدارة،

 .5راجعت اللجنة موقفها من مقترح شراء عقار

ووضع استراتيجية االستثمار في ضوء حركة

في المملكة المتحدة وقررت غض النظر عنه.

التعامالت في األسواق المالية.

تختص اللجنة بالمهام التالية:
 .1التحقق من أن رؤية مجلس اإلدارة قد تم
تجسيدها في شكل أهداف واستراتيجيات
وخطط عمل وتنفيذها.
 .2الموافقة على االستراتيجية قصيرة إلى

المستحق على شركة ماركرستادي.
 .2وافقت اللجنة على مقترح إدراج أسهم
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين
الصحي في البورصة.
 3-10-4لجنة التدقيق:

أعضاء اللجنة:
الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

رئيس اللجنة
السيد  /خلف أحمد المناعي

عضو

 .6راجعت اللجنة الموقف المالي بخصوص

 .2وضع الحدود لصالحيات اإلدارة التنفيذية في

إدراج أسهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة

بناء
متوسطة المدى والموازنة للمجموعة
ً
ً
وفقا
على النتائج التي تم التوصل إليها

االستثمار ،واتخاذ القرارات الالزمة فيما يزيد

والتأمين الصحي ووافقت على مقترح اإلدراج

لتحليل حصتها في السوق ،والمعلومات

على هذه الحدود.

وآليته.

التنافسية ،وفرص التطوير ،في جميع أنحاء

عضو

العالم ،وبشكل أكثر تحديدً ا لألسواق التي

السيد  /محمد جاسم محمد جيده

 .3مراقبة

إدارة

محفظة

األوراق

المالية

للمجموعة بهدف تحقيق أفضل العوائد
الممكنة.
 .4مناقشة

تعمل فيها المجموعة.
 2-10-4لجنة السياسات والتنظيم:

أعضاء اللجنة:
مبادرات

االستثمار

المحتملة

لألموال الفائضة ورفع التوصيات إلى مجلس
اإلدارة بشأن الفرص المحتملة للشراكات
االستثمارية.
 .5رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة حول أنشطة

السيد  /خلف أحمد المناعي

رئيس اللجنة
السيد  /حسين إبراهيم الفردان

عضو

اللجنة ،وتقديم التوصيات بشأن الموضوعات

السيد  /عبداهلل بن خليفة العطية

التي تحتاج إلى موافقة المجلس.

عضو
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 .3ضمان إحاطة اإلدارة في الوقت المناسب
بخطط األعمال ،بقدر ما يلزم ،ومراقبة
تنفيذها.
 .4تفويض والموافقة على قبول المخاطر
والتعويضات والنفقات التي تتجاوز حدود
صالحيات الرئيس التنفيذي للمجموعة أو التي
تحتاج إلى موافقة محددة من اللجنة.
 .5اإلشراف على التزام المجموعة بمسؤولياتها
االجتماعية والبيئية.

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو
االجتماعات المنعقدة خالل العام:
االجتماع

التاريخ

عددالحضور

1

 2فبراير 2020م

2

2

 26فبراير 2020م

2

3

 28أبريل 2020م

4

4

 26يوليو 2020م

3

5

 29أكتوبر 2020م

4

6

 7ديسمبر 2020م

3
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تختص لجنة التدقيق بالمهام التالية :
 .1إصدار التوصية الالزمة لمجلس اإلدارة
بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجين
ومناقشة تقاريرهم ومالحظاتهم واتخاذ
الالزم بشأنها.

الضوابط الداخلية للعامين  2019و 2020م من
قبل قسم التدقيق الداخلي والنظر فيها
والموافقة عليها من قبل اللجنة.
 .4تمت مراجعة ميثاق لجنة التدقيق والمهام

اتخاذ قرارات سليمة نيابة عن المجموعة

والمسئوليات الخاصة بها ووافقت عليها.

ومساهميها وتقديم قائمة المرشحين

 .2تعيين المراجعين الداخليين والموافقة
على خطط واستراتيجيات وبرامج المراجعة

ويونج كمدققين خارجيين للعام 2021م

الداخلية ومناقشة تقاريرها الدورية وإصدار

ووافقت على عرضه على مجلس اإلدارة.

 .3مراجعة كفاءة قسم التدقيق الداخلي ،بما

 .6نظرت اللجنة في خطة التدقيق الداخلي
للعام 2021م واعتمدتها.

في ذلك االمتثال ألفضل الممارسات ومعايير
التدقيق الدولية.
 .4رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن عمليات
المراجعة الداخلية للحسابات التي أجريت
خالل العام وإبداء رأيها بشأن المسائل التي
تم مراجعتها.

 .1تحديد وترشيح المرشحين الجدد ألعضاء
مجلس اإلدارة ممن يظهرون القدرة على

 .5نظرت اللجنة في طلب إعادة تعيين إرنست

توجيهاتها بشأنها.

تختص اللجنة بالمهام التالية :

لعضوية المجلس إلى مجلس اإلدارة ،بما في
ذلك توصياتها.
 .2تسهيل تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة
ووضع خطة تعاقب إلدارة المجموعة لضمان
توفر البدائل المناسبة في الوقت المناسب.
 .3الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة،
وأية تغييرات تطرأ عليه ،وجميع األمور

 4-10-4لجنة الترشيحات والمكافآت:

المتعلقة بالتغييرات الخاصة بأجور اإلدارة

أعضاء اللجنة:

والموظفين.

السيد  /عبد اهلل بن خليفة العطية

رئيس اللجنة

والحوافز لإلدارة التنفيذية والموظفين بما

السيد  /حسين إبراهيم الفردان
األنشطة المنفذة خالل العام:

عضو

مجلس اإلدارة مناسبًا.

 .1نظرت اللجنة في تقارير التدقيق الداخلي

السيد  /خلف أحمد المناعي

مجلس اإلدارة باإلضافة إلى توصيات لعضوية
مجلس اإلدارة في نهاية الفترة ،بما يتماشى

واعتمدتها .ورغم ذلك ،ونظرًا لحجم
العمليات وطبيعتها ،فإنها ال تعكس أي
نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وإجراءات

رئيس المجموعة

الرقابة الداخلية.

مع أحكام قانون الشركات التجارية (المادة
 ، )119والنظام األساسي المعدل (المادة )60
وتعليمات مصرف قطر المركزي.

الرئيس التنفيذي للمجموعة

 .2مراجعة مسودة القوائم المالية المدققة
مع تقرير المدقق الخارجي للعام 2019م من
قبل اللجنة والموافقة على عرضها على
مجلس اإلدارة.
 .3تقديم تقارير الرقابة الداخلية حول تقييم
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 .٢إجراء التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة
ولجانه.

 5-10-4لجنة إدارة المخاطر واالمتثال:

أعضاء اللجنة:
الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة
الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو
السيد  /علي يوسف حسين كمال

عضو

المدعوين للحضور:
مدير المخاطر بالمجموعة

 .5وضع قواعد المكافآت والبدالت ألعضاء

عضو
المدعوين الحضور:

اإلدارة لالعتماد.

 .4الموافقة على سياسة منح المكافآت
يتماشى مع تقييم األداء والنتائج ،حسبما يراه

المقدمة من قسم التدقيق الداخلي

بالمجموعة لعام 2021م مع رفعها لمجلس

 .6رفع التقارير إلى المجلس بشأن أنشطته
ومالحظاته وتوصياته.

االجتماعات المنعقدة خالل العام:
االجتماع

التاريخ

عددالحضور

1

2020 /12 /8م

3

األنشطة المنفذة خالل العام:
 .١وافقت اللجنة على سياسة المكافآت

االجتماعات المنعقدة خالل العام:
االجتماع

التاريخ

عددالحضور

1

 2فبراير 2020م

3

2

 28أبريل 2020م

2

3

 21يوليو 2020م

3

4

 21أكتوبر 2020م

3

5

 7ديسمبر 2020م

3

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2020م 17 /

تختص لجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمهام
التالية:

 .4مراجة واعتماد سياسات االمتثال والعقوبات

 .1إعتماد إطار عمل إدارة المخاطر ومناقشة
التقارير

إفريقيا لعام 2021م.

الدورية

ومراجعة

وفقًا

واعتماد

لإلطار

حدود

المحدد،

الرغبة

في

المخاطرة والتسامح بما يتماشى مع ملف

المالية وغسل األموال.
 .5مراجعة تحديثات إدارة المخاطر بما في ذلك
التقارير المتعلقة بالمخاطر.
 .6مراجعة تحديثات االمتثال وغسل االموال

تعريف العمل.
 .2التأكد من وجود هيكل لتحديد وتقييم

واألنشطة التي تم االضطالع بها خالل العام.

المخاطر بفعالية.

 11-4تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه
واإلدارة التنفيذية

 .3مراجعة سياسات االمتثال ومكافأة غسل

يتم إجراء تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه

األموال ( )AMLلضمان وجود آلية فعالة

بواسطة لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام

لمرقابة المتطلبات التنظيمية واإلبالغ عنها

عملية التقييم الذاتي التي تأخذ في االعتبار،

والتقيد بها .مراجعة تقارير الرصد ذات

من بين أمور أخرى ،مستويات حضور ومشاركة

الصلة التي توضح بالتفصيل عدم االمتثال

العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان.

واإلجراءات التصحيحية المطبقة.

يجتمع رئيس مجلس اإلدارة أيضًا بشكل منفصل

 .4تقديم تقريرها إلى مجلس اإلدارة عن
أنشطة إدارة المخاطر واالمتثال التي أجريت
خالل العام.

 .1مراجعة مهام ومسئوليات اللجنة وتقرير

التنفيذية في بلوغ أهدافها.

والمالءة

()ORSA

والتوصية بموافقة مجلس اإلدارة عليه.
 .3اعتماد خطة إدارة المخاطر وخطة االمتثال
للكيانات في منطقة الشرق األوسط وشمال
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ورأس المال والسيولة .ويراجع المجلس خطط
المكافآت وعملياتها ونتائجها سنويًا.

وإدارتها ومراقبتها من جميع المصادر ،بهدف

وتتم مراجعة سياسة المكافآت بالمجموعة

وتحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة بناء على توصيات المجلس.
وتحدد تلك المكافآت وفق نتائج نشاط الشركة
والحدود التي أقرتها المادة ( )۱۱۹من قانون
الشركات التجارية الجديد والمادة ( )60من
النظام األساسي للشركة ،ونظام الحوكمة.
بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة إلى مجلس
اإلدارة ( )21.5مليون ريال عن عام 2019م.

المالية الموحدة المدققة للمجموعة والتي
تشكل جزءًا من التقرير السنوي لعام 2020م.

زيادة القيمة قصيرة وطويلة األجل ألصحاب
المصلحة .يتضمن إطار إدارة المخاطر تحديد
وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة
على النحو التالي:

• مخاطر التأمين
تدير المجموعة مخاطر التأمين من خالل الصياغة
والتنفيذ الدقيق الستراتيجيتها وإرشاداتها بشأن
االكتتاب ،مع ضمان وجود ترتيبات كافية إلعادة
التأمين واإلدارة االستباقية للمطالبات ،وتهدف
استراتيجية االكتتاب بالمجموعة على الحد من
تركز مخاطر المجموعة ،بحيث تنوع المخاطر
المكتتبة على مجموعة واسعة من المنافع
المؤمنة من حيث النوع والمستوى وقيمة
المخاطرة والصناعة والجغرافية ،وتطبق حدود
اكتتاب الضمان وجود هذا التنوع.

 .6األطراف ذات الصلة

وفي معرِ ض مزاولتها ألعمالها الطبيعية وفي

تطبق الشركة فيما يتعلق بجميع األطراف ذات

سبيل تقليل مخاطر التعرض المالي الناتجة

الصلة سياستها بشأن «معامالت األطراف ذات

من المطالبات الكبيرة ،تبرم المجموعة عقود

الصلة» المقررة وفقا ألحكام التشريعات ذات

إعادة تأمين مع أطراف أخرى ،بحيث توفر هذه

الصلة وقانون الشركات التجارية والحوكمة

تعد سياسة المكافآت بالمجموعة جزءًا ال يتجزأ

المؤسسية لضمان تحقيق أقصى قدر من

العقود تنوع كبير في أعمال المجموعة ،األمر
ّ
يمكن اإلدارة من السيطرة على مخاطر
الذي

من هيكل الحوكمة والحوافز الذي يشرف عليه

الشفافية والنزاهة والمكاشفة .للحصول على

الخسائر المحتملة نتيجة المخاطر الكبيرة ،إلى

المجلس ،وتهدف إلى تعزيز األداء والحث على

معلومات حول معامالت األطراف ذات الصلة،

جانب توفير مزيد من فرص النمو .ويتوزع جزء

قبول المخاطرة في حدود المعقول وغرس

يرجى الرجوع إلى «إفصاحات األطراف ذات

كبير من أعمال إعادة التأمين بالمجموعة على

ثقافة المخاطرة بالمجموعة.

الصلة» في القوائم المالية الموحدة المدققة

عقود إعادة التأمين االتفاقي وإعادة التأمين

الحوكمة لعام 2019م وتقرير عن أنشطة

لعمليات

 .7إطار إدارة المخاطر
صمم إطار إدارة المخاطر لتقييم المخاطر
ُ

يتم تقييم أداء اإلدارة التنفيذية مقابل تحقيق

األنشطة المنفذة خالل العام:

الدوحة

المجموعة في المكافآت عمليات إدارة المخاطرة

«إفصاحات األطراف ذات الصلة» في القوائم

2020م فعالية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة

 .2مراجعة تقرير التقييم الذاتي للمخاطر

اللجنة مراجعة وتقييم مدى اتباع منهجية

مع كل عضو لمناقشة أداء المجلس ولجانه.

أظهرت التقييمات التي تم إجراؤها في ديسمبر

إدارة المخاطر لعام 2019م وسياساتها.

تنفيذ اإلدارة النظام المكافآت ،وتتولى هذه

ُأفصح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية تحت عنوان

أهداف المجموعة.

اللجنة لعام 2019م وإعالن المجلس عن إطار

الترشيحات والمكافآت ،يضطلع باإلشراف على

لعام 2020م.

سنويًا تماشيًا مع تعميم مصرف قطر المركزي.

ورصد واإلبالغ عن المخاطر المختلفة ورصد
المخاطر والضوابط الرئيسية إلدارة هذه

والمجلس ،من خالل تفويض سلطاته إلى لجنة

للمجموعة والتي تشكل جزءًا من التقرير السنوي

 .5مكافآت المجلس
واإلدارة التنفيذية
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االختياري وعقود إعادة تأمين فائض الخسارة.
وتقدر األموال المستحقة على شركات إعادة
التأمين بطريقة تتفق مع المطالبات المستحقة
ووفق عقود إعادة التأمين.

التقارير.
وترجع المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها
المجموعة باألساس إلى مستحقات التأمين
وإعادة التأمين والنقد وما في حكمه في
الحسابات البنكية وأصول عقود إعادة التأمين

• مخاطر التشغيل
إذا لم تفلح الرقابة ،قد تضر المخاطر التشغيلية

ومحفظة األوراق المالية ذات الدخل الثابت
الجاهزة للبيع.

وإن كانت ال تتوقع القضاء على جميع المخاطر
التشغيلية ،غير أنها تسعى إلدارة تلك المخاطر
من خالل إطار رقابة صارم ومتابعة تلك المخاطر
ومجابهتها.
وتمتلك المجموعة دالئل تفصيلية للنظم
واإلجراءات الموضوعة للفصل الفعال بين
الواجبات وضوابط الدخول وإجراءات التفويض
والتسوية وتدريب الموظفين وعمليات التقييم.
ويدعم تلك اإلجراءات إطار امتثال وتدقيق
داخلي.

• مخاطر االستثمار
تدير المجموعة المخاطر االستثمارية من خالل
تقدير حجم المخاطر المصاحبة لكل استثمار،

وضعت المجموعة نطاق لحدود المخاطر

في حدود قابلية تحمل المجموعة لمخاطر

الداخليـة مقـدار رأس المـال المطلـوب لتخفيـف

استراتيجية إدارة المخاطر المقررة على مستوى

مخاطـر اإلعسـار إلـى مسـتوى بعيـد محـدد مـن

المجموعة ،وتسعى المجموعة من خالل لجنة

بنـاء علـى عـدد مـن اختبـارات الجهـد
الخطـورة
ً
المالـي وغيـر المالي للوضع الرأسـمالي للشـركة.

إدارة المخاطر بالمجموعة إلى:
• توفيـق مهـام إدارة المخاطـر بالمجموعـة مـع

• اسـتخالص صـورة كاملـة للمخاطـر علـى
مسـتوى المجموعـة إلدارتهـا إدارة متناسـقة

المجموعة في حماية حقوق مساهمي

و مقبو لـة ؛

المجموعة حماية كاملة واحتفاظ المجموعة

الحصول على موافقة لجنة االستثمار التابعة

• ضمـان تطبيـق نهـج متسـق علـى مسـتوى

لمجلس اإلدارة على أي استثمار مقترح يتجاوز

المجموعـة لتحديـد المخاطـر وتقييمهـا

الحدود المقررة.

وقياسـها والتخفيـف مـن آثارهـا ومراقبتهـا

وتسعى المجموعة إلى تحجيم مخاطر

واإلبلاغ عنهـا؛

بالمجموعة وحجم المخاطر المقبولة .وينبغي

االستثمار عن طريق امتالك محفظة استثمارات
متنوعة والرصد المستمر لمستجدات أسواق
المجموعة أيضًا العوامل األساسية التي تؤثر في
تحركات أسواق األسهم والسندات ،ومنها األداء
التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.

 1-7الحوكمة

االئتمانية .وتتولى لجنة االستثمار التابعة لمجلس

يتمثل الهدف األساسي من إطار إدارة المخاطر

اإلدارة متابعة هذه الحدود بصفة منتظمة.

بالشركة في حماية مساهميها مما يمكن

وبالنسبة لجميع فئات األصول المالية التي

أن يعوق المجموعة عن تحقيق أهدافها على

تمتلكها المجموعة ،خالف المتعلقة بعقود

صعيد األداء المالي ،والمجلس مسؤول عن إقرار

 3-7الجوانب التنظيمية
يتمثل الهدف من النظم المطبقة على

واالستثمار فقط وفق استراتيجية االستثمار

االئتمانية (ومنها حدود مخاطر الطرف المقابل،
والقطاعات ،والدول) بهدف إدارة مخاطرها

المخاطر في مختلف الشركات العاملة ،تطبيق

• التعامل مع المخاطر بحصافة؛

األسهم والسندات المحلية والدولية .وتراقب
• مخاطر االئتمان

ممثلة بلجنة إدارة المخاطر بالمجموعة ولجان

للمجموعـة ،وتبيـن تقديـرات إطـار إدارة المخاطـر

أهـداف وسياسـات الشـركة ككل؛

بسمعة الشركة وتترك آثارًا قانونية أو تنظيمية
به وقد تؤدي إلى الخسارة المالية .والمجموعة

بالرئيس التنفيذي للمجموعة واإلدارة التنفيذية،

ككل ،ويقيـم أثرهـا علـى رأس المـال االقتصـادي

بمركز مالءة يكفي للوفاء بااللتزامات غير
المتوقعة التي تفرزها األزمات االقتصادية أو
الكوارث الطبيعية.
وتخضع عمليات المجموعة لمتطلبات تنظيمية
في كل مكان تعمل به .وهذه النظم ال تقتضي
الموافقة على المجموعة ومراقبتها فحسب بل

تضطلـع مختلـف قيـادات إدارة المخاطـر فـي

تفرض أيضا بعض القيود (ومنها مثال المحافظة

الشـركات التابعـة للمجموعـة بـإدارة ملفـات

على مستوى معين من الكفاية الرأسمالية)

المخاطـر فـي شـركاتهم ورصـد التقـدم المحـرز

لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها

فـي إدارتهـا وتطبيـق اسـتراتيجيات تخفيـف آثـار

عند استحقاقها.

المخاطـر.

ويتولى موظفو االمتثال واإلبالغ عن قضايا غسل

وتجـري إدارة التدقيـق الداخلـي بالمجموعـة

األموال في كل شركة من شركات المجموعة

تقييمـا دورياً لكفايـة وفاعليـة منظومـة إدارة

األموال

المخاطـر وإجراءاتهـا لمراقبـة المخاطـر وإدارتهـا
علـى مسـتوى المجموعـة.

تحديد

مخاطر

االمتثال

وغسل

وتقييمها فيما يخص أعمالهم ومراقبة تطبيق
استراتيجيات إدارة المخاطر وضمان اإلبالغ عن
المخالفات والمعامالت المشبوهة في الموعد

 2-7إدارة رأس المال

المناسب واتخاذ التدابير التصحيحية في شأنها.

إعادة التأمين ،فإن أقصى مخاطر ائتمانية

استراتيجية إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبة

يحـدد إطـار إدارة المخاطـر الداخليـة بالمجموعـة

وتطبق الشركة نظمًا وإجراءات تهدف إلى

تتعرض لها المجموعة هي القيمة الدفترية

تطبيقها ،ويتحمل بالدرجة األولى مسؤولية

المخاطـر التـي تتعـرض لهـا كل وحـدة مـن

االمتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية في

المثبتة في التقارير المالية في تاريخ إعداد تلك

اإلشراف على إدارة المخاطر بالمجموعة ،ويناط

وحـدات العمـل والتـي تتعـرض لهـا المجموعـة

بورصة قطر.
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 4-7إدارة مخاطر المشروعات
تتناول إدارة مخاطر المشروعات بالمجموعة إدارة
المخاطر ورأس المال فض ً
ال عن مراقبة المخاطر.

• مراقبة المخاطر من خالل الضوابط األساسية

منصب مساعد نائب رئيس التأمين على الشحن

ومؤشرات المخاطر ،لضمان تحديد مشكالت

البحري ،وفي عام 2013م ،تولى السيد المناعي

العمل ومعالجتها الصحيحة من قبل اإلدارة.

مسؤولية نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل
إم للتأمين الصحي وتأمينات الحياة .وفي عام

وقد طبقت المجموعة نموذج إدارة مخاطر

بفاعلية وإدارة العمليات اليومية للمجموعة.

 1-9لجنة المخاطر بالمجموعة:

2015م ،تم تعيينه نائبًا لرئيس المجموعة والرئيس

األعضاء

التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وشمال

• مدير المخاطر بالمجموعة (الرئيس)
• نائب رئيس المجموعة

تتفرع منه ثالث خطوط دفاعية هي:

 .8اإلدارة التنفيذية للمجموعة

• الخط األول  -اإلدارة التشغيلية المسؤولة

تتولى اللجنة التنفيذية بالمجموعة العاملة

بناء على خبرته الواسعة ،تم تعيينه في
إفريقياً ،

عن إدارة المخاطر من خالل تطبيق وتنفيذ

تحت

للمجموعة

عام 2019م في منصب نائب رئيس المجموعة

الضوابط والرقابة اإلدارية ،

مساعدة الرئيس التنفيذي للمجموعة في

والرئيس التنفيذي لمجموعة  ،QICوبعد ذلك

اإلدارة التشغيلية لشركة قطر للتأمين وفق

تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في

الحدود القانونية والمفوضة للسلطة .وتشمل

عام  .2020وهو يمثل شركة قطر للتأمين في

اختصاصاتها األساسية التوجيه االستراتيجي

مجالس إدارة شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة

والتنسيق ومراقبة األداء ،ويباشر الرئيس التنفيذي

والتأمين التأمين الصحي وغيرها من الشركات

• المدير االكتواري بالمجموعة

للمجموعة أعماله وفقًا لتوجيهات رئيس

التابعة والزميلة لمجموعة قطر للتأمين.

• مدير إدارة المخاطر المؤسسية بالمجموعة

• الخط الثاني  -مهام االمتثال والمخاطر
واألعمال االكتوارية التي تعمل بشكل مستقل
على خط الدفاع األول بمنظور ورؤية مستقلة،
و
• الخط الثالث  -التدقيق الداخلي والخارجي
الذي يقدم ضمانات مستقلة.
إضافة إلى ذلك ،كوَّ نت المجموعة لجانًا متفرغة
إلدارة المخاطر في كل شركة تابعة تعمل
جميعها تحت إدارة لجنة إدارة المخاطر واإلمتثال
بالمجموعة ،والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس
اإلدارة عن طريق مدير إدارة المخاطر بالمجموعة.
تتألف دورة إدارة مخاطر المشروعات بالمجموعة

إدارة

الرئيس

التنفيذي

المجموعة.
ورئيس المجموعة هو السيد  /خليفة عبد اهلل
تركي السبيعي  -وهو حاصل على بكالوريوس
في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة
ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية عام
۱۹۸۱م ،والتحق بقطر للبترول  -رئيسًا لقسم
التأمين في عام ۱۹۸۲م  ،وانضم إلى شركة قطر
للتأمين عام 1986م مديرًا عامًا للشركة ،ثم رئيسًا
تنفيذيًا لمجموعة شركاتها ،كما يمثل شركة

من اآلتي:

قطر للتأمين في مجلس إدارة شركة الضمان

• تحديد المخاطر وتقييمه .يخصص لكل

للتأمين اإلسالمي «بيمه» وعدد من الشركات

خطورة محددة مسؤول منوط به مراقبتها

التابعة لمجموعة قطر للتأمين.

وإدارتها بفاعلية .إضافة إلى ذلك ،تخضع

والرئيس التنفيذي للمجموعة هو السيد  /سالم

العالقات المتداخلة بين المخاطر للتقييم على

خلف المناعي وهو خريج دراسات عليا من جامعة

مستوى المجموعة من خالل اختبار المحاكاة

ساوث ويلز في ويلز ،وقد بدأ حياته المهنية في

والجهد،

شركة قطر للتأمين عام 2001م في إدارة تأمين

• قياس المخاطر،
• إدارة المخاطر من خالل حدود مناسبة
وتخطيط الطوارئ ،و
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السيارات .وبعد عامين ،حصل على منحة دراسية
إلكمال الدراسات العليا من المملكة المتحدة،
وفي عام 2006م ،إنضم إلى إدارة التأمين البحري
ً
الحقا في
في شركة قطر للتأمين وتم تعيينه

ويندرج تحت اإلدارة التنفيذية للمجموعة
المسؤولة عن دعم رئيس المجموعة والرئيس
التنفيذي للمجموعة المناصب التالية:
• نائب رئيس المجموعة
• نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية
للمجموعة
• نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لعمليات
الشرق األوسط وشمال افريقيا

• مستشار رئيس المجموعة
• نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للعمليات
الدولية
• المدير المالي للمجموعة

تختص هذه اللجنة بمهمتين أساسيتين:
• تشجيع وغرس ثقافة اإلدارة الفعالة للمخاطر
على مستوى المجموعة
• ضمان وجود هيكل اإلدارة مختلف المخاطر
وتقييمها ومراقبتها واإلبالغ عنها
 2-9لجنة االحتياطيات الفنية بالمجموعة:

• مستشار رئيس المجموعة

األعضاء

• المدير المالي للمجموعة

• المدير المالي للمجموعة (الرئيس)

• مدير االستثمار بالمجموعة

• مدير المخاطر بالمجموعة

• مدير المخاطر بالمجموعة

• المدير االكتواري بالمجموعة
• المدير المالي  -شركة قطر للتأمين كابيتال

 .9لجان اإلدارة

• مدير إدارة إعادة التأمين بالمجموعة

نظمت اإلدارة التنفيذية نفسها إلى لجان إدارية

• المدير المالي  -شركة قطر للتأمين جلوبال

دائمة تهدف إلى أداء المسؤوليات المفوضة

• نائب المدير المالي للمجموعة
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تتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة فيما

وتحسينها باستمرار ،مع ضمان وفاء

وأفضل سبيل لتنفيذها في الوقت المناسب

يلي:

المجموعة بالتزاماتها القانونية والتشريعية.

لتحقيق أهداف شركات المجموعة.

تتولـى إدارة المخاطـر المؤسسـية بالمجموعـة

• ضمان وضع سياسة إلدارة االحتياطي
وتحديثها كلما اقتضت الضرورة

إدارة المخاطـر ،وكذلـك مراقبـة مخاطـر
 4-9لجنة تقنية المعلومات بالمجموعة

 .10مهام الرقابة الداخلية

األعضاء

قامت شركة قطر للتأمين بإعادة تنظيم

• الرئيس التنفيذي للمجموعة (الرئيس)

إدارات الرقابة داخل الشركة ،وذلك بضمها إلى

المبلغ عنها ،وفق المعايير المحاسبية

• مستشار رئيس المجموعة

إدارة مخاطر الحوكمة واالمتثال تحت قيادة

والسياسية.

• نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للعمليات

• مراجعة واعتماد المخصصات االحتياطية
الكافية واحتياطي األقساط والمطالبات،
ويشمل ذلك المطالبات المتحققة وغير

 3-9لجنة الحوكمة الفنية بالمجموعة

الدولية
• المدير المالي للمجموعة

المجموعـة .وتجري اإلدارة ،بالتنسـيق مع مختلف

مدير المخاطر بالمجموعة ،وتم تعديل مهام
ومسئوليات

العمليات

االكتوارية

وجعلها

إدارة منفصلة يرأسها كبير الخبراء االكتواريين
بالمجموعة .وكانت هذه الخطوة ضرورية

األعضاء

• مدير الشئون اإلدارية للمجموعة

• مستشار رئيس المجموعة (الرئيس)

• نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الدوحة

المجموعة والبيئة التنظيمية الناشئة وزيادة

• مدير المخاطر بالمجموعة

• مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجموعة

التركيز على المساءلة الداخلية والخارجية،

تختص هذه اللجنة بالمهام األساسية

• ممثل إدارة االكتتاب – أنتاريس،

التالية:

• مدير عمليات إعادة التأمين  -قطر إلعادة

• رفع توصية سنوية باستراتيجية تقنية

التأمين
• مدير إدارة إعادة التأمين بالمجموعة
• مدير عمليات التأمين البحري والطاقة
والطيران لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.

من أجل االستجابة للتعقيد البالغ في أعمال

وبذلك ،بات ركن مخاطر الحوكمة واالمتثال

• نائب الرئيس التنفيذي لعمليات منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 1-10إدارة مخاطر المجموعة

المعلومات على مستوى المجموعة تتوافق

يضم مبادرات الحوكمة والمخاطر واالمتثال
بالمجموعة ،بهدف تعظيم القيمة وتوفير

قطاعـات العمـل ،تقييماً كمياً ونوعياً للمخاطـر
قياساً بنسـب السـماح المقـررة وإحالتـه إلى لجان
المخاطـر بالشـركات الفرعيـة ذات الصلـة ولجنـة
إدارة المخاطـر بالمجموعـة ولجنـة إدارة المخاطر
واإلمتثـال التابعـة لمجلـس اإلدارة.
ويستخدم كذلك تحليل السيناريوهات واختبار
المجهود لصياغة االستراتيجية وتخطيط األعمال
لتحديد األحداث والتغيرات المستقبلية المحتملة
في األوضاع االقتصادية والتي قد تخلف تأثيرات
سلبية على خطة أعمال المجموعة ومركزها
المالي .وتساعد إدارة المخاطر بالمجموعة
األقسام األخرى بالمجموعة في تحليل المخاطر
الناشئة وإدارة رأس المال  ،وما إلى ذلك.

المزايا التنافسية الضرورية ،وبالتالي مساعدة
اإلدارة في مراقبة األعمال.

 2-10إمتثال المجموعة

مع الرؤية الشاملة التقنية المعلومات

وتشمل إدارات الرقابة المنضوية تحت ركن

تتولى المجموعة دراسة االمتثال للقوانين

بالمجموعة واستراتيجية تقنية المعلومات

مخاطر الحوكمة واالمتثال؛ لجنة إدارة المخاطر

السارية ولوائح الصناعة والقواعد والمعايير

المعتمدة على المدى الطويل تمشيًا مع

واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة ،وتضم اإلدارات

األخالقية التي تطبقها والسياسات الداخلية

استراتيجية العمل الشاملة على مستوى

التالية :

لديها كجزء أصيل من إدارة أعمالها .ويتولى

المجموعة.
• توجيه مشروعات تقنية المعلومات

تتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة في:

والمتطلبات األمنية والمبادرات الجديدة

• توفير هيكل إعادة التأمين األنسب للعمل

المقترحة من جانب قسم تقنية المعلومات

• إدارة مخاطر بالمجموعة
• إدارة االمتثال بالمجموعة

فريق االمتثال بالمجموعة تسهيل إدارة االمتثال
عبر تحليل المتطلبات القانونية والتنظيمية
ومراقبة تطبيقها وتنفيذها ،فضال عن مهام

• حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية

االمتثال المنوطة بأفرع ووحدات العمل.

لكل عمل على حدة أو لألعمال كلها ،أو

بالمجموعة للشركات التابعة للمجموعة بما

إن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر للمجموعة

كليهما.

يحقق مصالح مجموعة قطر للتأمين ككل.

تتضمن مراقبة المتطلبات التنظيمية إجراءات

ال يشكل حاليًا جزءًا من ركن المخاطر واالمتثال،

العناية الواجبة وإبالغ الجهات المختصة بهدف

وإنما يعمل مباشرة تحت إشراف مجلس اإلدارة،

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وعالوة

وذلك عبر لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.

على ذلك ،يقوم فريق االمتثال الداخلي بإجراء

• ضمان اإلدارة الصحيحة الستراتيجية
وممارسات االكتئاب وإرشادات المطالبات
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• متابعة ومراجعة أداء مشروعات تقنية
المعلومات ومبادرات أمن تقنية المعلومات
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المراجعات وفق قوائم مراقبة العقوبات

اإلدارة ولجانه ولجان اإلدارة التنفيذية المرتبطة

تم تطوير إطار العمل باستخدام أفضل المبادئ

المطبقة.

به .إن وجود نظام حوكمة قوي في جميع

التوجيهية والمعايير الموضوعة في الرقابة

أنحاء المجموعة أمر ضروري لضمان سير األعمال

الداخلية  -اإلطار المتكامل ( ،)۲۰۱۳الصادر

بسالسة  ،للمساعدة في اتخاذ القرارات الفعالة

عن لجنة المنظمات الراعية التابعة لهيئة

ودعم تحقيق األهداف.

 Treadway Commission - COSOلاللتزام

 3-10اإلدارة االكتوارية للمجموعة
تم إنشاء اإلدارة االكتوارية بالمجموعة لدعم
المجموعة في مختلف القطاعات التي تحتاج
عادة إلى دعم اكتواري ،وكذلك للتنسيق
ومساعدة الفرق االكتوارية الحالية بالكيانات
الدولية التابعة للمجموعة .وتضم القطاعات
التي تحتاج إلى الدعم االكتواري إدارتين رئيسيتين:
إدارة االحتياطي ،المنوط بها ضمان تحوط
المجموعة بشكل صحيح لمواجهة التزاماتها
المستقبلية ،وإدارة األسعار؛ التي تساعد في
تقييم وتعزيز ربحية األعمال بأسلوب استراتيجي.

بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية.

الضوابط الداخلية
تشـير

المراقبـة

الداخليـة

إلـى

سياسـات

المجموعـة وإجراءاتهـا وممارسـاتها التـي تضمن
قيـام المجموعـة بتحقيـق األهـداف المحـددة
فـي االسـتراتيجية ،وتسـتخدم المـوارد اقتصادياً
وترتكـز قـرارات اإلدارة علـى معلومـات موثـوق
بهـا .كمـا تضمـن الرقابـة الداخليـة أيضاً تغطيـة
المخاطـر وحمايـة الملكيـة بشـكل مناسـب.
كمـا يتـم ضمـان المطابقـة للوائـح والمبـادئ

 4-10حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية
تم إنشاء وظيفة حوكمة المجموعة والضوابط
الداخلية لتطوير إطار الحوكمة والرقابة الداخلية
بهدف حماية المساهمين من األحداث التي
قد تعيق تحقيق أهداف األداء المالي المحددة
بشكل مستدام ،يتحقق ذلك من خالل:
• ضمان اإلشراف واإلدارة المناسبين ألعمال
المجموعة ؛
• ضمان التوزيع الواضح لألدوار والمسؤوليات؛
وتصميم ضوابط على التقارير المالية لضمان
دقة واكتمال وتوقيت البيانات المالية
الموحدة للمجموعة

الحوكمة

الضوابط الداخلية على التقارير المالية
()ICOFR

 .12أسهم رأس المال
رأسـمال الشـركة المصـرح بـه والمصـدر هـو
(3.266.101.330

ریـال)،

مقسـم

علـى

عـدد

( 3.266.101.330سـهم) ،جـرى دفعـه بالكامـل،
وال يحـق ألي مسـاهم  -عـدا حكومـة قطـر
أو الكيانـات الحكوميـة  -االحتفـاظ بحصـة
تزيـد نسـبتها علـى ( )%5مـن رأس المـال ،وبلـغ
إجمالـي عـدد مسـاهمي الشـركة كمـا فـي 31
ديسـمبر  2020عـدد ( )2037مسـاهم مـن الكيانات
الحكوميـة والبنـوك والشـركات واألفـراد مـن

قامت المجموعة بإجراء تقييم رسمي لمدى

جنسـيات مختلفـة  ،وبلـغ عـدد كبار المسـاهمين

كفاية تصميم نظام الضوابط الداخلية على

( )214مسـاهمًا  ،وهـم مـن يمتلـك عـدد (مليونـي

التقارير المالية ( )ICOFRالذي يتكون من عدد

سـهم فأكثـر) مـن أسـهم الشـركة  ،مرفـق

كبير من الضوابط الداخلية واإلجراءات الرامية إلى

قائمة بأسـمائهم وعدد األسـهم التـي يمتلكها

تقليل مخاطر األخطاء في البيانات المالية.

كل منهـم.

 5-10التدقيق الداخلي بالمجموعة

 .13العالقات مع المساهمين 		
وأصحاب المصالح اآلخرين

األخالقيـة المعتمـدة مـن خلال الرقابـة الداخلية.
يتحمـل المجلـس مسـؤولية تنظيـم وإبقـاء
الضوابـط الداخليـة الكافيـة والفعالـة ،والتأكـد
مـن أن المجموعـة لديهـا مجموعـة كافيـة مـن
المبـادئ التوجيهية وتشـرف على فعاليـة الرقابة
الداخليـة والكفايـة .إن إطـار الرقابـة الداخليـة
للمجموعـة الـذي وافـق عليـه المجلـس والـذي
يعتمـد علـى نمـوذج «الخطـوط الثالثـة للدفـاع»،
يتم اسـتكماله بهيكل تنظيمي واضح وسـلطات
موثقـة ومسـؤوليات ونظـام من أدلة السياسـات
واإلجـراءات .يتطلـب اإلطـار مـن اإلدارة اإلبلاغ عـن
الرقابـة الداخليـة الهامـة والمسـائل ذات الصلـة
بالمخاطـر إلـى لجنـة التدقيـق التابعـة لمجلـس
اإلدارة علـى أسـاس منتظـم ومسـتمر لضمـان
أن تكـون لـدى اللجنـة والمجلـس رؤيـة واضحـة

تجرى هذه اإلدارة مراجعة مستقلة لنظم
الرقابة الداخلية والحوكمة حول تواجد تلك
األنظمة وفعاليتها ومكامن الضعف فيها،
وهي األنظمة التي تشمل إدارة المخاطر ونظام
صيانة وحفظ األصول ودقة القوائم المالية
للمجموعة .كما تراجع فعالية أدوات ووظائف
االمتثال كأداة المراقبة الداخلية لإلدارة ،والتي

أ)

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة
وشفافة مع المساهمين الذين يتمتعون
بجميع الحقوق المكفولة لهم بموجب
القوانين واللوائح ذات الصلة وفقًا لمتطلبات
الحوكمة المؤسسية.

تشكل عامل طمأنة لمجلس اإلدارة بوجود

ب) تقـوم الشـركة بنشـر المعلومـات والبيانـات

نظم رقابة داخلية قوية في الشركة تتناسب

الماليـة لتكون متاحة للمسـتثمرين وغيرهم

مع حجم وطبيعة أعمالها.

مـن أصحـاب المصالح بشـكل منتظـم وذلك
عـن طريـق الموقـع اإللكترونـي للشـركة

 .11المدقق الخارجي

ووسـائل اإلعلام المختلفـة إضافـة إلـى
بورصـة قطـر.

للمسـائل الماديـة التـي تواجـه المجموعـة ،وأن

اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة

يدرك المجلس األهمية الحاسمة للوظيفة وإطار

يكـون لديهـا مـا يلـزم مـن المعلومـات واألدوات

للشركة المنعقد بتاريخ  25فبراير 2020م ،إعادة

ج) تحتفظ الشركة بسجل للمساهمين يجري

الحوكمة المعتمد على أساس ميثاق الحوكمة

الالزمـة لتحليـل وإدارة هـذه المخاطـر بشـكل

تعيين السادة  /إيرنست ويونج  -مدققًا خارجيًا

تحديثه شهريًا ليتوافق مع سجل مساهمي

مع أهداف واضحة تتماشى مع أهداف مجلس

مناسـب.

لعام 2020م ،بناء على توصية مجلس اإلدارة.

الشركة المودع لدى شركة قطر لإليداع
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المركزي لألوراق المالية التي تتولى كافة

يحتمـل أن تثيـر الريبـة فـي التقاريـر الماليـة أو

األمور المتعلقة بعمليات تداول أسهم

الرقابـة الداخليـة أو غيـر ذلـك ،مـع حمايتهم

الشركات المدرجة في البورصة.

مـن أي رد فعـل سـلبي أو ضـرر.

د) يحق للمساهم الحصول على نسخة من

ح) يتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

للمساهمين خالل الشهور الثالثة التالية

وكافة المستندات األخرى ذات الصلة والتي

لنهاية السنة المالية ،ويتم اإلعالن عن

تحددها هيئة قطر لألسواق المالية وذلك

االجتماع ونشر كافة البيانات والمعلومات

مقابل الرسوم التي تقررها الهيئة.

والتقارير والقوائم المطلوبة لذلك االجتماع
بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية،

هـ) كل سهم من أسهم الشركة يخول

ونظام طرح وإدراج األوراق المالية الصادر عن

صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره

هيئة قطر لألسواق المالية ،وقواعد التعامل

من األسهم بال تمييز ،في حالة وجود أي

في بورصة قطر ،والنظام األساسي للشركة،

مبالغ مستحقة للشركة ،يتم فرض قيود

كما يتم توفير صور من هذه األوراق لمن

على هذه األسهم في سجل المساهمين

يحتاجها من المساهمين بغرض تمكينهم

بمقدار حصتهم في ربح الشركة أو أصولها،
ويكون آلخر مالك للسهم ُمقيَّد إسمه في
سجل المساهمين لدى شركة قطر لأليداع

من مناقشة أداء الشركة.
ط) يشتمل التقرير السنوي لمجلس اإلدارة إلى
المساهمين ،على سياسة واضحة لتوزيع

المركزي لألوراق المالية الحق في قبض

األرباح ،كما يتم اإلعالن عن موعد صرفها

المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت

فور اعتماد الجمعية العامة للتوزيع المقترح

حصصًا في األرباح أو نصيبًا من الموجودات.

لألرباح.

و) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية
العامة بطريق األصالة أو الوكالة أو النيابة
على النحو الذي تنظمه التشريعات السارية،

الجمعية العامة السنوية

ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من

في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد

األصوات تعادل عدد أسهمه.

بتاريخ  25فبراير 2020م  ،صادقت الجمعية العامة

ز) يضمـن مجلـس اإلدارة حقـوق أصحـاب
المصالـح وفقـا لمـا تقضـي بـه التشـريعات
السـارية ،كمـا يضمـن المجلـس معاملـة
موظفـي الشـركة وفقـا لمبـادئ العـدل
والمسـاواة بـدون أي تمييـز ،ويمكنهـم مـن
اإلبلاغ عـن شـكوكهم حـول أيـة مسـائل
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العادية على ما يلي:
)1

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي خالل السنة المنتهية في ۳۱

 )3ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر
لسنة 2019م.
 )4التوزيع المقترح لألرباح بنسبة ( )٪١٥من القيمة
اإلسمية للسهم بواقع ( 15درهم) خمسة
عشر درهمًا لكل سهم.
)5

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد
مكافآتهم البالغ قدرها ( )21٫5مليون ريال.

 )6تقرير الحوكمة لعام 2019م .
 )7سياسة المكافآت للمجموعة لسنة 2020م.

ويتحقق مجلس اإلدارة ،من خالل قسـم االلتزام،
مـن أن جميـع عمليـات اإلفصـاح التـي تقـوم بهـا
الشـركة تتيـح معلومـات دقيقـة وصحيحـة،
وأن التقاريـر الماليـة للشـركة مطابقـة لمعاييـر
وإرشـادات المحاسـبة والتدقيـق المنطبقـة.
وقـد تـم خالل العـام اإلفصاح عن كافـة القرارات
التـي أصدرهـا مجلـس اإلدارة والتـي تهم السـادة
المسـاهمين وجمهور المسـتثمرين والمتعاملين
فـي أسـهم الشـركة ،وذلـك باإلخطـار الفـوري
لبورصـة قطـر وهيئـة قطـر لألسـواق الماليـة،
باإلضافـة إلى النشـر فـي الصحـف المحلية وعلى

 )8سياسة معامالت األطراف ذوي العالقة .

الموقـع اإللكترونـي للشـركة.

 )9إعادة تعيين السادة  /إيرنست ويونج -

كمـا يتـم نشـر التقارير المالية المدققة للشـركة

مراقبين للحسابات للسنة المالية (2020م)

بالصحـف وعلـى الموقـع اإللكترونـي للشـركة،

بأتعاب قدرها ( )843٫000ريال .

وذلـك إعمـاال لنصـوص قانـون الشـركات التجارية

 )10إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفترة (– 2020
2022م).

 .14اإلفصاح

وتعليمـات بورصـة قطـر وهيئـة قطـر لألسـواق
الماليـة وقانـون مصـرف قطـر المركـزي وتنظيم
المؤسسـات الماليـة.
يتـم الحفـاظ علـى خطـوط االتصـال المفتوحـة
لضمـان الشـفافية واإلفصـاح األمثـل ،ويتـم

تلتـزم الشـركة التزاماً تاماً بجميـع متطلبـات

تشـجيع أصحـاب المصلحـة علـى إبـداء وجهـات

اإلفصـاح التـي تقضـي بهـا التشـريعات القائمـة

نظرهـم للمجموعـة .كمـا يتـم التواصـل مـع

وتعليمـات الجهـات الرقابيـة المختلفـة ،وهـي

المسـاهمين المؤسسـيين ومجتمـع االسـتثمار

المتطلبـات التـي تتوافـق تماماً مـع المتطلبـات

واالتصـاالت العامـة مـن قبـل قسـم العالقـات

المنصـوص عليهـا فـي قواعـد الحوكمـة

العامـة مـن قبـل شـركة قطـر للتأميـن .وقـد تم

ا لمؤ سسـية .

تعييـن المسـؤول اإلداري األول للمجموعة بصفته

ومـن أهـم هـذه المتطلبـات نشـر المعلومـات
حـول أسـهم الشـركة مـن أجـل إطلاع

المتحـدث الرسـمي للشـركة ،وتـم وضـع برنامـج
شـامل للعالقـات العامـة الضمـان الحفـاظ علـى
قنـوات االتصـال المناسـبة.

ديسمبر 2019م والخطة المستقبلية للشركة.

المسـاهمين والمسـتثمرين والمتعامليـن بهـدف

 )2تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية

وصـول المعلومـة المؤثـرة فـي أسـعار األسـهم

وخلال عـام 2020م ،لـم تخضـع المجموعـة أليـة

إليهـم بشـكل متسـاو وفـي آن واحـد بمـا يتيـح

عقوبـات تنظيميـة مادية لعـدم االمتثال ألحكام

فرصاً متسـاوية التخـاذ القـرارات االسـتثمارية.

النظام.

للشركة لسنة 2019م.
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 .15النزاعات

 .17الخالصة

تعمـل المجموعـة فـي قطـاع التأميـن وتتعـرض

تلتـزم المجموعـة منـذ تأسيسـها التزاماً راسـخًا

لدعـاوى قضائيـة ترفـع منها أو ضدها في سـياق

بمتطلبـات ومبـادئ الحوكمـة المؤسسـية التـي

أعمالهـا العاديـة .ومن غيـر العملي التنبـؤ بالنتائج

أرسـتها القواعـد واللوائـح المطبقـة ،والمجموعة

النهائيـة لجميـع الدعـاوى المقامـة ،وال يعتقـد

إذ تشـق طريقهـا نحـو المسـتقبل لـن تألـو جهدًا

مجلـس اإلدارة أن هـذه الدعـاوى سـيكون لهـا

فـي تحقيق أرقى المسـتويات علـى صعيد ثقافة

تأثيـر مـادي علـى عملياتهـا.

حوكمـة مؤسسـية مواكبـة للمعاييـر الدوليـة.

المساهمون المالكون لعدد
(مليوني سهم) فأكثر
م
1

كمـا فـي 2020/12/31م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم

النسبة

57737

صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية

333,826,821

%10.22

2

63475

شركة بروق التجاريه

175,418,260

%5.37

3

7153

خليفه خالد حمد عبداهلل آل ثاني

159,265,830

%4.88

4

453647

صندوق المعاشات العسكري الهيئة العامة للتقاعد

130,809,009

%4.01

5

297357

المانع كابيتال القابضة

125,210,960

%3.83

6

320

يوسف حسين على عبداهلل كمال

94,185,410

%2.88

7

554

خالد محمد آل ثاني

75,871,200

%2.32

8

396267

الهرماس لالستثمار

56,223,400

%1.72

9

266930

 3صندوق الوطني

52,121,944

%1.60

مصالـح جميـع أصحـاب المصلحـة.

10

60187

شركه المرقاب كابيتال

50,927,883

%1.56

11

269988

 4صندوق الوطني

47,187,188

%1.44

تتضمـن مبـادرات المسـؤولية االجتماعيـة التـي

12

2016

المالحة القطرية

40,679,510

%1.25

تطلقهـا شـركة قطـر للتأميـن تقديـم الدعـم

13

60000

حمد جاسم جبر محمد آل ثاني

37,696,450

%1.15

للجهـود المجتمعيـة فـي المجـاالت الثقافيـة

14

616

خليفه عبداهلل النعمة

34,119,400

%1.04

والرياضيـة والتعليميـة والصحيـة ،وتخصـص

15

676

أحمد يوسف فخرو

32,950,630

%1.01

المجموعـة نسـبة ( )٪2.5مـن األربـاح المحليـة

16

164

عبداهلل خليفه عبداهلل العطية

30,576,950

%0.94

لصنـدوق دعـم األنشـطة الرياضيـة واالجتماعيـة.

17

293295

KBH HOLDING LIMITED

30,000,000

%0.92

وتشـمل المبـادرات المتخـذة التعـاون مـع كتـارا

18

4691

ورثة عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف المانع

27,893,590

%0.85

بصفتهـا الراعـي البالتينـي لليـوم الرياضـي لدولـة

19

230700

الغارية لإلستثمار العقاري

25,982,660

%0.80

قطـر ،والراعـي التأمينـي لمعـرض كتـارا الدولـي

20

4796

شركه الجيده للسيارات والتجارة

25,300,000

%0.77

للصيـد والصقـور (سـهيل) ،ورعايـة معـرض كتـارا

21

256404

 9صندوق وادي السيل

25,291,080

%0.77

الدولـي للكهرمان ،والمشـاركة في حملـة التبرع

22

7108

شركه ابراهيم بن يوسف جيده واوالده

24,416,080

%0.75

بالـدم التـي تنظمهـا مؤسسـة حمـد الطبيـة.

23

86575

حالول لال ستثمار العقاري

24,005,620

%0.73

24

196285

شركة بوزوير للعقارات

22,130,010

%0.68

25

101880

EMFR LIMITED

21,996,059

%0.67

26

399781

VANGUARD EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND

21,890,037

%0.67

27

399751

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
STOCK INDEX FUND

21,550,367

%0.66

 .16المسؤولية المجتمعية

وباهلل التوفيـق ،،،

يلتـزم مجلـس اإلدارة بأعلـى معاييـر النزاهـة
التجاريـة والقيـم األخالقيـة والحوكمـة ،وهـو

خليفة عبداهلل تركي السبيعي

يـدرك مسـؤولية شـركة قطـر للتأميـن فـي

رئيس المجموعة

إدارة شـؤونها مـن خلال الحكمـة والشـفافية
والمسـاءلة واإلنصـاف والمسـؤولية االجتماعيـة،
وبالتالـي ضمـان اسـتدامتها مـع الحفـاظ علـى
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عبداهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم

النسبة

م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم

النسبة

28

27262

حمد فيصل ثانى جاسم آل ثاني

21,445,370

%0.66

60

12215

عبدالرحمن سعود فهد جاسم آل ثاني

9,965,185

%0.31

29

282602

AL WATANI FUNDS 5

21,088,738

%0.65

61

392

مى عبداهلل حسين نعمة النعمة

9,721,880

%0.30

30

341

ناصر ابراهيم حسن الهيل

20,042,770

%0.61

62

99950

وقود لفحص المركبات فاحص

9,353,385

%0.29

31

641

شركه حسن حسن المال واوالده للتجارة

20,000,000

%0.61

63

200480

مجموعة الكمال الدولية

9,162,700

%0.28

32

63645

فكتور نظيم رضا اغا

20,000,000

%0.61

64

174

فاروق عبداهلل حسين نعمة النعمة

9,160,000

%0.28

33

604

جهاز قطر لالستثمار

19,825,700

%0.61

65

843

يوسف أحمد الباكر

8,865,560

%0.27

34

56494

محمد يوسف حسين على كمال

19,432,357

%0.59

66

47019

أحمد صالح أحمد الخالقي

8,540,440

%0.26

35

196202

شركة ابناء عبدالجليل عبدالغني ناصر للتجارة

18,444,400

%0.56

67

184

يوسف عبداهلل حسين نعمة النعمة

8,464,000

%0.26

36

1560

أحمد عبدالرحمن يوسف العبيدان

18,217,000

%0.56

68

479

على محمد الخاطر

8,370,190

%0.26

37

4800

شركة الفردان لالستثمار

17,611,820

%0.54

69

1533

البنك التجاري القطري

8,321,130

%0.25

70

21764

INTERTRUST EMPLOYEE BENEFIT
TRUSTEE LIMITED

8,210,532

%0.25

71

56796

وصيه المتوفىناصر خالد خميس الربان

8,037,900

%0.25

72

73110

تميم حمد جاسم جبر آل ثاني

7,830,130

%0.24

73

86868

فالح حمد جاسم جبر آل ثاني

7,830,130

%0.24

74

223

نفيسه أحمد محمد أحمد

7,432,680

%0.23

75

52910

ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY

7,134,940

%0.22

76

1136

على بن خليفه الهتمى وشركاه

7,125,358

%0.22

77

1532

اسماعيل محمد مندني العمادي

7,026,300

%0.22

78

266754

سيف مرزوق الشمال ن

6,737,170

%0.21

79

21421

ورثة محمد علي الزيني

6,698,600

%0.21

80

228

شريده سعد الكعبى

6,604,488

%0.20

81

486

عبدالرحمن يعقوب الجابر

6,521,360

%0.20

82

56643

شركه مرزوق الشمال ن واوالده

6,507,810

%0.20

83

169

عبداهلل أحمد آل ثاني

6,480,650

%0.20

84

5343

مازن جاسم جيده

6,422,650

%0.20

85

251

أحمد خالد آل ثاني

6,386,310

%0.20

86

56646

خليفه عبداهلل تركي السبيعي

6,276,650

%0.19

87

340

ناصر خليل ابراهيم يوسف الجيده

6,083,500

%0.19

88

1216

عبدالعزيز حسين صال ت

6,009,120

%0.18

38

682

أحمد عبدالرحمن المانع

17,000,000

%0.52

39

16453

ورثةامنه عبداهلل محمد الغزال

16,243,260

%0.50

40

888

حسن علىاكبر غلومرضا رضوانى

15,866,710

%0.49

41

181

محمد يوسف العالي

15,845,960

%0.49

42

17819

ورثة محمد وسلطان ابناء يوسف عبيدان فخرو

15,739,800

%0.48

43

256403

 8صندوق وادي السيل

15,047,000

%0.46

44

75177

أيجل للتوكيال ت التجارية ذ.م.م.

14,984,116

%0.46

45

219321

شركة الفالح للتجارة واالستثمار العقاري

14,937,210

%0.46

46

552

مشعل بن حمد بن خليفه آل ثاني واخوانه

14,630,040

%0.45

47

7116

أحمد علي اكبر علي اكبر

14,228,520

%0.44

48

404

محمد مبارك صالح الخليفى

14,180,660

%0.43

49

402

محمد داود محمد حسين ابوكشيشه

14,093,030

%0.43

50

623

خالد عبداهلل حسين نعمة النعمة

13,664,970

%0.42

51

555

خالد حمد عبداهلل جاسم آل ثاني

13,290,110

%0.41

52

430

فاطمه حسن المال الجفيري

12,891,510

%0.39

53

87170

شركه رأس ركن لال ستثمار العقاري

12,773,460

%0.39

54

252321

مها كابيتال

12,729,520

%0.39

55

14498

ISHARES CORE MSCI EMERGING
MARKETS ETF

12,613,041

%0.39

56

5925

جاسم محمد جيده

11,900,000

%0.36

57

5198

الوجبة لتطوير االعمال

11,796,330

%0.36

89

666

بنك قطر الوطني

6,000,000

%0.18

58

172107

علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف

11,500,000

%0.35

90

95409

خليفه جبر خليفه طوار الكواري

6,000,000

%0.18

59

750

أحمد عبداهلل الخال

11,194,500

%0.34

91

324

يوسف جاسم فخرو

5,956,160

%0.18
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م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم

النسبة

م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم

النسبة

92

5029

أحمد ناصر العبيدان

5,945,400

%0.18

122

84185

شركه الزبارة لالستثمار العقاري

3,967,320

%0.12

93

256657

EPICURE QATAR OPPORTUNITIES
LIMITED

5,903,063

%0.18

123

85580

شبكة الجزيرة الفضائية

3,952,350

%0.12

94

19042

شمال ن مرزوق الشمال ن

5,818,480

%0.18

124

8214

نور عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي

3,924,500

%0.12

95

424

غاده عبداهلل حسين نعمة النعمة

5,500,000

%0.17

96

11228

 6صندوق وادي السيل

5,485,320

%0.17

125

296971

3,855,264

%0.12

97

391

محمدنور عبداهلل محمد العبيدلي

5,453,280

%0.17

VANGUARD FIDUCIARY TRUST
COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
INTERNATIONAL STOCK MARKET
INDEX TRUST II

126

397908

المتخصصة العالمية للخدمات

3,767,542

%0.12

127

4955

جاسم يوسف أحمد الجمال

3,670,500

%0.11

128

235482

جامعة قطر

3,656,740

%0.11

129

667

بنك الدوحة

3,650,000

%0.11

130

23670

EMERGING MARKETS SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX
FUND

3,627,501

%0.11

131

17883

محمد جاسم محمد ابراهيم جيده

3,605,000

%0.11

98

297315

QE INDEX ETF

5,372,400

%0.16

99

86576

العديد لال ستثمار العقاري

5,322,510

%0.16

100

5127

نواف جاسم جيده

5,142,220

%0.16

101

5750

سعد عبدالعزيز سعد آل سعد الكواري

5,135,130

%0.16

102

753

ماجد سعد راشد آل سعد

5,039,720

%0.15

103

549

علي سعود آل ثاني

5,004,420

%0.15

104

34525

محمد عبداهلل زيد آل محمود

5,000,000

%0.15

105

408

محمد مبارك المعاضيد

4,832,890

%0.15

106

23663

EMERGING MARKETS SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX
NONLENDABLE FUND

132

483

عتيق فرج الحمد

3,579,630

%0.11

4,821,034

%0.15

133

399261

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM

3,579,233

%0.11

107

5406

فاطمه علي المسلماني

4,814,290

%0.15

134

421318

شركة الجيدة لالستثمار والتطوير العقاري

3,574,260

%0.11

108

339

ناصر عبدالرحمن تلفت

4,704,890

%0.14

135

1344

سعاد مرزوق الشمالن

3,565,000

%0.11

109

4394

ناصر عبدالرحمن درويش فخرو

4,674,140

%0.14

136

293127

PERLIER INVESTMENT COMPANY

3,564,940

%0.11

110

256405

 10صندوق وادي السيل

4,553,120

%0.14

137

61480

محمد ناصر محمد ناصر القحطاني

3,553,781

%0.11

111

18944

عادل عبدالعزيز عبداهلل خشابي

4,535,042

%0.14

138

107

خلف أحمد المناعي

3,530,077

%0.11

112

39405

عبداهلل صالح المانع

4,475,400

%0.14

139

14428

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

3,491,945

%0.11

113

702

حجر أحمد حجر آل بوطامي البنعلي

4,298,740

%0.13

140

53624

عبداهلل جاسم محمد جبر المسلم

3,451,090

%0.11

114

256402

 7صندوق وادي السيل

4,290,980

%0.13

141

544

جاسم على آل ثاني

3,433,490

%0.11

115

7149

سحيم خالد حمد عبداهلل آل ثاني

4,282,430

%0.13

142

266755

نوريه مرزوق الشمالن

3,409,870

%0.10

116

1439

حسن علي يوسف على درويش

4,273,177

117

22199

عبدالعزيز ابراهيم رضواني

%0.13

143

58285

محمد جاسم محمد جبر المسلم

3,394,590

%0.10

4,148,470

%0.13

144

226

هند عبدالغني آل عبدالغني

3,332,660

%0.10

118

1537

لوميراج العقارية

4,110,740

%0.13

145

86905

وقف محمد جاسم آل ثاني

3,247,960

%0.10

119

49047

المحجور عليها امل عبدالغنى عبدالغنى ناصر
العبدالغني

4,026,130

%0.12

120

22354

شيخه ضابت محمد الضابت الدوسري

4,014,310

%0.12

121

409

عبدالرحمن حسن محمد عبداهلل الهيدوس

4,004,105

%0.12
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146

5772

زيدان حسنى حسين عبداهلل الزيدان

3,240,000

%0.10

147

1572

أحمد درويش جاسم الدرويش

3,222,690

%0.10

148

56929

ورثة أحمد محمد الفهد الكواري

3,143,980

%0.10
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م

رقم
المساهم

االسم

عدد األسهم
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149

45098

LEGAL AND GENERAL
ASSURANCEPENSIONS
MANAGEMENTLIMITED

3,070,945

%0.09

150

34586

حمد عبدالرحمن آل ثاني

3,059,240

%0.09

151

811

علي جاسم محمد جاسم آل ثاني

3,023,060

%0.09

152

23921

ISHARES MSCI QATAR ETF

3,018,924

%0.09

153

5954

باسم أحمد خليل الباكر

3,011,330

%0.09

154

50922

بنك قطر للتنمية

3,007,730

%0.09

155

800

ورثة خليل ابراهيم غلوم رضا رضواني

3,000,250

%0.09

156

49246

ورثة حمد محمد راشد العسيرى المعاضيد

3,000,000

%0.09

157

19726

المتوفي محمد مرزوق شمالن علي الشمال ن

2,966,140

%0.09

158

534

محمد عبدالرحمن حمد عبداهلل آل ثاني

2,953,990

%0.09

159

252231

STATE STREET GOLBAL ADVISORS
TRUST COMPANY INVESTMENT
FUNDS FOR TAX EXEMPT
RETIREMENT PLANS

2,920,556

%0.09

160

533

عبدالعزيز عبدالرحمن حمد عبداهلل آل ثاني

2,864,290

%0.09

161

16929

أحمد حسين محمد عبداهلل

2,802,040

%0.09

162

4499

محمد ابراهيم محمد الميرزه

2,800,000

%0.09

163

399786

VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS
INDEX FUND

2,789,086

%0.09

164

123

حسن عبداهلل فخرو

2,781,950

%0.09

165

6336

فهد عبد الرحمن أحمد العبيدان

2,778,980

%0.09

166

57798

فهد محمد جبر القابضه

2,752,830

%0.08

167

99714

عبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز العبدالغني

2,710,190

%0.08

168

229183

UBS AG

2,692,063

%0.08

169

7159

جاسم خالد حمد عبداهلل آل ثاني

2,670,480

%0.08

170

84245

قطر للوقود

2,612,599

%0.08

171

47240

علي يوسف كمال

2,599,730

%0.08

172

687

أحمد علي مهنا الضابت الدوسري

2,574,730

%0.08

173

50820

عبدالرحمن محمد عبد العزيز الخليفي

2,567,890

%0.08

174

703

ابراهيم عبداللطيف المهندي

2,514,290

%0.08

175

110797

أحمد محمد ابراهيم نابينا

2,500,000

%0.08

176

272

ناصر عبداهلل أحمد الخال

2,479,399

%0.08

177

5753

ورثة سعد محمد عبد اللطيف المانع

2,449,500

%0.07
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178

235271

الشريف للمشاريع

2,436,350

%0.07

179

7040

عائشه يوسف فخرو

2,417,820

%0.07

180

73108

لمياء حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

181

73109

شريفه حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

182

76052

العنود حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

183

76054

نور حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

184

86852

مي حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

185

29992

علياء حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

186

99922

هيفاء حمد جاسم جبر آل ثاني

2,415,950

%0.07

187

165

فيصل راشد عمير الجبر النعيمي

2,405,040

%0.07

188

47016

فهد حسين الفردان

2,401,150

%0.07

189

84299

عبدالرحمن عبد اهلل غانم العبد الرحمن آل ثاني

2,391,000

%0.07

190

297176

جاسم محمدالمسلم واوالده للعقارات والخدمات

2,310,580

%0.07

191

21706

محمد راشد عبداهلل فهد الخاطر

2,300,000

%0.07

192

47002

جاسم جابر الجابر

2,283,150

%0.07

193

399307

GIRAFFA QIC QATAR EQUITY FUND

2,260,635

%0.07

194

253

عبدالرحمن خالد آل ثاني

2,255,610

%0.07

195

296793

THE EMERGING MARKETS SMALL CAP
SERIES OF THE DFA INVESTMENT
TRUST COMPANY

2,249,802

%0.07

196

298

ابراهيم محمد العسيري

2,249,180

%0.07

197

469

عبداهلل محمد الجابر

2,189,270

%0.07

198

43797

عبدالحميد علي اكبر رضواني

2,180,000

%0.07

199

294

محمد سليمان الحيدر

2,177,850

%0.07

200

73107

مريم حمد جاسم جبر آل ثاني

2,177,820

%0.07

201

4671

عبداهلل صالح يعقوب الساعي

2,139,280

%0.07

202

18085

عبداهلل خالد العطية

2,125,900

%0.07

203

1489

جاسم حسين ابوعباس الجابر

2,118,466

%0.06

204

24463

محمد عبداهلل السليطي

2,081,295

%0.06

205

2591

البنك األهلي القطري

2,080,788

%0.06

206

60219

مجموعة الدوحة للتامين

2,080,000

%0.06

207

6723

خليفه جاسم آل ثاني

2,070,000

%0.06

208

68634

فهد عبداهلل جبر آل ثاني

2,062,000

%0.06
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209

47143

راشد محمد الخاطر

2,007,230

%0.06

210

532

مريم سلطان الكواري

2,004,330

%0.06

211

149

عيسى مطر علي الربيعه الكواري

2,002,280

%0.06

212

49587

سعود خالد آل ثاني

2,000,000

%0.06

213

63476

ابراهيم محمد ابراهيم نابينا

2,000,000

%0.06

214

184352

حسن مبارك غانم البرغش النعيمي

2,000,000

%0.06

المجموع

2.894.335.590

%88.62
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