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تـقـريــر الـحـوكــمـة عــن
عــام 2019م

الرشــيدة وبالتالــي فإنهــا تحقــق أهــداف
نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة «نظــام الحوكمــة»
وأفضــل ممارســات الحوكمــة الدوليــة.

معاييــر الحوكمــة المؤسســية والتطــورات
والممارســات المثلــى علــى المســتويين
المحلــي والدولــي فــي جميــع المناطــق
العاملــة بهــا.

لقــد تأسســت شــركة قطــر للتأميــن-
شــركة مســاهمة عامــة قطريــة («شــركة
قطــر للتأميــن” أو “الشــركة”) فــي عــام
1964م ،بمشــاركة مــن حكومــة قطــر
وعــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين مــن
المســتثمرين األفــراد والشــركات الــذي
أرســوا فيهــا ثقافــة الحوكمــة منــذ البداية،
وقــد أثــرت الممارســات المســتحدثة إيجابيــً
علــى عالقــة الشــركة مــع المســاهمين
والهيئــات الرقابيــة التــي تقــوم علــى
حمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة.

وفيمــا يلــي بيــان لموقــف الشــركة حيــال
االلتــزام بنظــام الحوكمــة:

ويتبنــى المجلــس أعلــى معاييــر الحوكمــة
المؤسســية ويدعمهــا ويرســخ لمبــادئ
نظــام الحوكمــة .وتلتــزم الشــركة
كذلــك بمتطلبــات الحوكمــة المؤسســية
الجيــدة التــي تقررهــا الســلطة التنظيميــة
المحليــة (مصــرف قطــر المركــزي)،
فض ـ ً
ا عــن االلتــزام بأحــكام القانــون رقــم
 11لســنة ۲۰۱5م بشــأن الشــركات التجاريــة
فــي دولــة قطــر والتشــريعات األخــرى ذات
الصلــة.

 .1مقدمة

وقــد انعكــس ذلــك إيجابــً علــى أداء
الشــركة ونموهــا ،وتحولهــا لتكــون واحــدة
مــن كبريــات الشــركات القطريــة وفــي
طليعــة شــركات التأميــن فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.
وقــد تــم إدراج أســهم الشــركة فــي ســوق
الدوحــة لــأوراق الماليــة (بورصــة قطــر)
منــذ إنشــائها فــي عــام ۱۹۹۷م ،وعلــى مــر
الســنين ،وســعت الشــركة مــن تواجدهــا
العالمــي مــن خــال مجموعــة متنوعــة
مــن األعمــال واالســتثمارات واالســتحواذات
االســتراتيجية وإنشــاء شــركات تابعــة
جديــدة .يشــار إلــى الشــركة وشــركاتها
التابعــة مجتمعــة بإســم «المجموعــة».
يثبــت نظــام الحوكمــة والرقابــة الداخليــة،
الــذي يتألــف مــن الوثائــق التأسيســية
والسياســات والهيــكل التنظيمــي وأي
تعديــات الحقــة ،أن المجموعــة قــد
اعتمــدت متطلبــات ومبــادئ الحوكمــة
1
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 .2بيان االلتزام
يأخــذ مجلــس اإلدارة علــى عاتقــه وضــع
هيــكل حوكمــة يحــدد القضايــا الجوهريــة
التــي تؤثــر فــي قــدرة المجموعــة علــى
إحــداث القيمــة ويتناولهــا ويتعامــل
معهــا .ويقــر المجلــس بمســؤوليته عــن
ضمــان نزاهــة إجــراءات تقاريــر الحوكمــة
الســنوية ،ويــرى أن التقريــر الــذي بيــن أيدينــا
يســتعرض القضايــا الجوهريــة كافــة
ال وعــاد ً
اســتعراضًا معقــو ً
ال.
والمجلــس ملتــزم باتبــاع أرقــى معاييــر
نزاهــة العمــل والقيــم األخالقيــة
ومبــادئ الحوكمــة ،ويــدرك مســؤولية
المجموعــة عــن أن تراعــي فــي مزاولــة
أعمالهــا الحصافــة والشــفافية والعدالــة
والمســاءلة والمســؤولية المجتمعيــة،
ضمانــً الســتدامتها والحفــاظ علــى مصالح
أصحــاب المصلحــة كافــة .ويعــي المجلس
كذلــك العالقــة بيــن الحوكمــة الجيــدة من
ناحيــة وممارســات إدارة المخاطــر لبلــوغ
أهــداف المجموعــة االســتراتيجية واألداء
مــن ناحيــة أخــرى .وتتبنــى المجموعــة
نظــام حوكمــة تشــكل فيــه المبــادئ
األخالقيــة والنزاهــة المعيــار األساســي
لالمتثــال .وتــدأب المجموعــة علــى
مراجعــة وتعديــل هياكلهــا وإجراءاتهــا
الفعالــة واالســتدامة
لتيســير القيــادة
َّ
والمواطنــة المؤسســية فــي ســبيل
دعــم اســتراتيجية المجموعــة ومواكبــة

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل وفــق
مقتضيــات نظــام الحوكمــة أو أي نظــام
مكافــئ لــه محليــً (بالنســبة للشــركات
التابعــة لهــا فــي أنحــاء العالــم) فــي
جميــع عمليــات المجموعــة .وبخصــوص
الســنة موضــوع المراجعــة ،يــرى مجلــس
اإلدارة أن مبــادئ نظــام حوكمــة الشــركات
مجســدة فــي الثقافــة المؤسســية
والضــوابـــط الـــداخـليـــة والسيــاســــات
واإلجــراءات المنظمة للســلوك المؤسســي
فــي المجموعــة .وســيظل مجلــس اإلدارة
ملتزمــً بتعزيــز مبــادئ ومضاميــن نظــام
الحوكمــة فــي عمليــات المجموعــة
بدولــة قطــر وخارجهــا بالقــدر المناســب
والمعمــول بــه.

 .3تطبيق ونهج نظام الحوكمة
لعام ۲۰۱۷م
يــرى المجلــس أنــه قــد بُذلــت كل الجهــود
الالزمــة لتطبيــق واســتجالء جميــع جوانــب
نظــام الحوكمــة وفــق المطلــوب خــال
عــام 2019م ،ويضمــن المجلــس االلتــزام

بمتطلبــات الحوكمــة بشــكل مســتمر .
وقــد قامــت المجموعــة بتقييــم
مســتويات االلتــزام بصــورة منتظمــة
لضمــان أن جميــع النقــاط التــي تحتــاج إلــى
تحســين قــد جــرى تحديدهــا ومعالجتهــا
كمــا ينبغــي.
خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر  ،اتخــذت
الشــركة مبــادرات االمتثــال التاليــة:
• االمتثــال المســتمر بإطــار الحوكمــة
المؤسســية والتحســينات التــي تطــرأ
عليــه  ،بمــا فــي ذلــك مراجعــة واعتمــاد
السياســات واإلجــراءات الداخليــة حســب
االقتضــاء.
• تــم تحديــث النظــام األساســي لشــركة
قطــر للتأميــن واعتمدتــه الجمعيــة
العموميــة غيــر العاديــة فــي اجتماعهــا
المنعقــد فــي فبرايــر 2019م.
• مراجعــة واعتمــاد بيــان درجــة تقبــل
المخاطــر لشــركة قطــر للتأميــن.
• قــام مجلــس إدارة شــركة قطــر
للتأميــن بتقييــم أدائــه ،وجــرى فــي
عــام 2019م تعميــم هــذا التقييــم علــى
جميــع لجــان مجلــس اإلدارة.

 .4هيكل الحوكمة
وضعــت شــركة قطــر للتأميــن هيــكل
حوكمــة داخلــي يتضمــن أدوارا
ومســؤوليات محــددة لــكل مكــون مــن
مكونــات النظــام ،حيــث يُعيّــن مســاهمو
الشــركة مجلــس اإلدارة الــذي يتولــى بدوره
إدارة الشــركة .وكــوّ ن المجلــس عــدة لجــان
منــوط بهــا أداء مســؤولياته بفاعليــة.
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ويضطلــع رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو
المنتــدب بمهــام التوجيــه واإلرشــاد
الكامــل لمجلــس اإلدارة .وســاعدت
المجلــس عــدة لجــان منبثقــة منــه فــي
عــام 2019م ،وهــي:

لتحقي ــق تل ــك األه ــداف وإدارته ــا؛ صياغ ــة
سياســـة حوكمـــة واضحـــة ومختصـــرة
تلتـــزم بهـــا شـــركة قطـــر للتأميـــن؛
تفوي ــض مس ــؤوليات ومس ــاءلة المجل ــس
والفصـــل بينهـــا؛ وتقييـــم أداء مجلـــس
اإلدارة ولجان ــه وأعض ــاء المجل ــس األف ــراد.
ويعتقـــد المجلـــس أنـــه قـــد أوفـــى
بمســـؤولياته وفقـــً لميثاقـــه للفتـــرة
المشـــمولة بالتقريـــر.

• لجنة االستثمار

اختصاصات اللجان

• لجنة السياسات والتنظيم

اعتمــد المجلــس مواثيــق لجــان المجلــس
التــي تصــف اختصاصــات اللجــان وتــم
تضمیــن المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي
نظــام الحوكمــة.

• لجنة التدقيق
• لجنة إدارة المخاطر واالمتثال
• لجنة الترشيحات والمكافآت

وفضـ ً
ا عــن لجــان مجلــس اإلدارة ،للشــركة
أيضــً لجــان إداريــة عــدة تتولــى كل منهــا
جانبــً مهمــً مــن جوانــب العمــل .وتشــمل
مهــام المراقبــة الداخليــة االمتثــال وإدارة
المخاطــر واألعمــال االكتواريــة والحوكمــة
والضوابــط الداخليــة وأعمــال التدقيــق
الداخلــي ،وهــي عنصــر مهــم مــن هيــكل
حوكمــة الشــركة .ونــورد الحقــً فــي هــذا
التقريــر دور ومســؤوليات المجلــس ولجانــه
واللجــان اإلداريــة وكل عمــل مــن أعمــال
المراقبــة الداخليــة.

 .5مجلس اإلدارة
 ٥.١ميثاق مجلس اإلدارة
اإلدارة
مجلـــس
ميثـــاق
يتألـــف
مـــن مبـــادئ وتوصيـــات الحوكمـــة
المؤسســـية المضمنـــة فـــي نظـــام
الحوكمـــة ،حيـــث جـــرى وضـــع ميثـــاق
المجلـــس الحالـــي لضمـــان تماشـــيه مـــع
مبـــادئ الحوكمـــة المؤسســـية الســـليمة
وفـــق التوصيـــات الـــواردة فـــي نظـــام
الحوكمـــة .تشـــمل صالحيـــات مجلـــس
اإلدارة :تحدي ــد األه ــداف الش ــاملة لش ــركة
قطـــر للتأميـــن؛ وضـــع اســـتراتيجيات
3
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تحــرص المجموعــة علــى اســتيفاء
أحــكام المــادة المذكــورة أعــاه  ،والتــي
لــم تتمكــن مــن االمتثــال لهــا خــال عــام
2019م حيــث تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة
الحالــي لمــدة  3ســنوات للفتــرة مــن 2017
إلــى 2019م فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة
العاديــة للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ
 19فبرايــر 2017م قبــل بــدء العمــل بنظــام
الحوكمــة الحالــي  ،وســوف يتــم االمتثــال
م.

)1

تنــص المــادة رقــم ( )۹۷مــن قانــون
الشــركات التجاريــة علــى جــواز أن يكــون
ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء
المســتقلين ذوي الخبــرة مــن غيــر
المســاهمين مــع إعفائهــم مــن شــرط
تملــك أســهم العضويــة ،كمــا توجــب
المــادة ( )6مــن نظــام الحوكمــة أن يكــون
ثلــث أعضــاء المجلــس علــى األقــل مــن
ا لمســتقلين .
وعمــ ً
ا بالمــادة ( )2مــن نظــام الحوكمــة،

الشيخ خالد بن شخصيًا
محمد بن علي
آل ثاني

75.871.200

ويتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
وجميعهــم قطريــون ،بخبــرة واســعة
تمتــد لســنوات عــدة فــي القطــاع المالــي
واالقتصــاد الكلــي .وفيمــا يلــي بيــان
بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وصفاتهــم:
النسبة السيرة الذاتية
المئوية وعضوية المجالس
من رأس األخرى
المال

%2.32

رجل أعمال ووزير سابق

)2

السيد /
عبداهلل
بن خليفة
العطية

شخصيًا

)3

السيد /
حسين
إبراهيم
الفردان
عضو

غير
مستقل

30.576.950

15.600.500

غير
مستقل

%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

%0.48

رجل أعمال  ،رئيس
مجلس إدارة مجموعة
الفردان ،العضو المنتدب غير
للبنك التجاري ،وعضو
تنفيذي
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

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

شخصيًا

التصنيف

غير
تنفيذي

رئيس مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب

 ٥.٢تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة
فــي الجمعيــة العامــة للمســاهمين
وفقــا للقواعــد والشــروط المنصــوص
عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة
والنظــام األساســي للشــركة .ويشــترط
فــي كل عضــو مجلــس إدارة امتــاك
( 2.000.000مليونــي) ســهم كحــد أدنــى فــي
الشــركة.

إسم العضو

الجهة التي
يمثلها

عدد
األسهم
المملوكة*

لتلــك المــادة وتعييــن أعضــاء مســتقلين
فــي مجلــس اإلدارة فــي انتخابــات الــدورة
المقبلــة المقــررة فــي عــام 2020م.

غير
تنفيذي

غير
مستقل
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م.

إسم العضو

الجهة التي
يمثلها

عدد
األسهم
المملوكة*

)4

السيد /
جاسم محمد
جيده

شركة
الجيدة
للسيارات
والتجارة

25.300.000

الشيخ حمد
بن فيصل بن
ثاني جاسم
آل ثاني

شخصيًا

عضو
)5

21.445.370

النسبة السيرة الذاتية
المئوية وعضوية المجالس
من رأس األخرى
المال

%0.77

%0.66

عضو

)6

السيد  /خلف
أحمد المناعي

حكومة
قطر

عضو

)7

الشيخ جاسم
بن حمد بن
جاسم جبر آل
ثاني

شركة
المرقاب
كابيتال

)8

%0.30

بكالوريوس عالقات
دولية  -ماجستير في
العالقات الدولية سنة
1984م
دبلوم أمن دولي ووطني
 كلية جوناف كنديللحكومة  -جامعة
هارفرد 1994م
سفير سابق  -وزير دولة
عضو مجلس إدارة بنك
قطر الوطني وشركة
المالحة القطرية

%0.28

بكالوريوس في إدارة
األعمال والشئون المالية
 بكالوريوس في اآلدابوعلوم االقتصاد ۱۹۹۸م
 الواليات المتحدةاألمريكية
الرئيس التنفيذي لجميع
شركات الكمال  -عضو
مجلس إدارة شركة
المناعي

غير
تنفيذي

عضو

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

%9.87

صندوق
التقاعد
العسكري
127.793.589

%3.91

51.662.200

%1.58

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

%0.06

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

صندوق
التقاعد
المدني
322.341.490

غير
مستقل

)9

الشيخ فيصل
بن ثاني بن
فيصل آل ثاني

شركة بروق
التجارية

175.418.260

%5.37

حاصل على بكالوريوس
في إدارة األعمال من
جامعة ماريمونت/
الواليات المتحدة
األمريكية ،وعلى
ماجستير في إدارة
األعمال Executive MBA
من جامعة HEC Paris,
 ، 2016 Doha-Qatarشغل
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
وعضو مجلس إدارة
البنك األهلي وشركة
الديار القطرية لالستثمار
العقاري

غير
مستقل

وكيل وزارة المالية،
عضو مجلس إدارة
شركة (كيو ال ام) ،
عضو مجلس إدارة
البنك التجاري

غير
مستقل
غير
تنفيذي

)10

غير
مستقل
غير
تنفيذي
)11

شخصيًا

2.000.000

عضو

الشيخ عبد
الرحمن بن
سعود بن
فهد آل ثاني

شخصيًا

9.948.373

عضو

عضو

الشيخ سعود
بن خالد بن
حمد آل ثاني

رجل أعمال ،رئيس
مجلس إدارة مجموعة
الجيدة

التصنيف

م.

إسم العضو

الجهة التي
يمثلها

عدد
األسهم
المملوكة*

النسبة السيرة الذاتية
المئوية وعضوية المجالس
من رأس األخرى
المال

غير
مستقل

مجموعة
السيد  /علي
يوسف حسين الكمال
كمال
الدولية

9.162.700

عضو

غير
تنفيذي

التصنيف

غير
مستقل
غير
تنفيذي

غير
مستقل
غير
تنفيذي

غير
مستقل
غير
تنفيذي

*عدد األسهم المملوكة ونسبتها في رأس المال كما في 2019/12/31م .
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 ٥.٣مهام المجلس ومسئولياته
مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن
إدارة المجموعــة ،ويتحمــل مســئولية
وضــع األهــداف واالســتراتيجيات الالزمــة
لنشــاطها ومراقبــة تنفيذهــا مــن قبــل
اإلدارة التنفيذيــة.
يــرد بيــان مهــام ومســئوليات وصالحيــات
المجلــس فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة.
قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض بعــض
المســؤوليات إلــى لجانــه التــي تعمــل
وفــق التفويــض الممنــوح لهــا مــن مجلــس
اإلدارة علــى النحــو المبيــن الحقــً فــي هــذا
التقريــر.

 ٥.٤واجبات األمانة على أعضاء
المجلس
يتحمــل كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة
أمــام المجموعــة واجبــات العنايــة والرعاية
واألمانــة والتقيــد بالمســؤوليات حســب
تعريفهــا الــوارد فــي ميثــاق مجلــس
اإلدارة ونظــام الحوكمــة ،ويشــمل ذلــك
أيضــً العمــل وفــق مبــادئ الوضــوح فــي
نقــل المعلومــات والشــفافية ومقتضيــات
حســن النيــة وبالعنايــة واألمانــة والكفــاءة
المطلوبــة لتحقيــق مصلحــة الشــركة
ومســاهميها.

 ٥.٥مهام رئيس مجلس اإلدارة
يتحمــل رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية
حســن ســير عمــل المجلــس والتأكــد
مــن قيامــه بمناقشــة جميــع المســائل
األساســية بشــكل فعــال وفــي الوقــت
المناســب ،هــذا إلــى جانــب مســئولياته
واختصاصاتــه المنصــوص عليهــا فــي
قانــون الشــركات التجاريــة ونظــام
7
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الحوكمــة .وال يشــارك رئيــس المجلــس
فــي عضويــة أي مــن اللجــان المنبثقــة عــن
مجلــس اإلدارة.
كمــا ال يجمــع رئيــس مجلــس اإلدارة بيــن
رئاســة المجلــس والرئاســة التنفيذيــة
للشــركة.

 ٥.٦مهام العضو المنتدب
• العمــل كحلقــة وصــل بيــن مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيـذيـــة لتنفيـــذ
األهـــداف المــوضوعـــــة بــواسطــــة
مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تحقيقهــا
علــى الوجــه الصحيــح.
• يســتعرض ويناقــش االســتراتيجيات
والخطــط طويلــة األمــد للمجموعــة
المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة ،ويقــدم
التوجيهــات التــي تمكــن الشــركة مــن
مجابهــة تحديــات الســوق.
• التأكــد مــن أن توجهــات العمــل
تتماشــى بصفــة عامــة مــع األهــداف
الموضوعــة بواســطة مجلــس اإلدارة.
• اعتمــاد  /رفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة
فيمــا يختــص بأيــة اســتثمارات  /إعــادة
هيكلــة  /إعــادة تمويــل أو أيــة مبــادرات
اســتراتيجية أخــرى.
• النظــر فــي توصيــات اللجــان المختلفــة
للمجموعــة.
بوصفــه عضــو منتــدب  -ال يضطلــع رئيــس
مجلــس اإلدارة بأيــة مهــام تنفيذيــة،
وإنمــا يمثــل حلقــة الوصــل بيــن مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لنقــل األهــداف
الموضوعــة بواســطة مجلــس اإلدارة

والتأكــد مــن تنفيذهــا علــى الوجــه
ا لصحيــح .

 ٥.٧المهام األخرى لمجلس اإلدارة
• يضمــن مجلــس اإلدارة أن تتــاح ألعضائــه
إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات
والــــوثائق والســـجالت المتعــــلقة
بالمجموعـــة ،كـــما يضـــمن قيـــام
اإلدارة التنفيذيــة بتزويــد المجلــس
ولجانــه بجميــــع الوثائــق والمعلومــات
ا لمطلو بــة .
• يتأكــد مجلــس اإلدارة مــن دعــوة أعضــاء
لجانــه المختلفــة والمدققيــن الداخليين
وممثليــن عــن المدققيــن الخارجييــن
لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة
للشــركة.
• يضـــمن المجلــس وضــع إجــراءات
لتعـريـــف أعضـــاء مجـــلس اإلدارة
ً
حديثــا بالشــركة والمهــام
المعينيــن
المنوطــة بهــم لضمــان إلمامهــم
علـــى نحــو مناســـب بســير عمــل
الشــركة وعملياتهــا والنواحــي الماليــة
و ا لقا نو نيــة .
• يتحمــــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة
مســؤولية اإللمــام الجيــد بأدوارهــم
وواجباتهــم وكســب المعرفــة الالزمــة
فــي كل مــا يتعلــق بالمجموعــة.
• يضمــن مجلــس اإلدارة إحاطــة أعضائــه
علــى الــدوام بآخــر التطــورات فــي مجــال
الحوكمــة وأفضــل الممارســات فــي
هــذا الخصــوص.
• يضمــن مجلــس اإلدارة أن أعضائــه
ملميـــن بالقواعـــد المتبعـــة فـــي

المجموعــة ووضــع إجــراءات واضحــة
إلقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حالــة
تغيبهــم عــن اجتماعــات المجلــس.

 ٥.٨إجتماعات مجلس اإلدارة
عمــ ً
ا بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة
ونظــام الحوكمــة المعمــول بهــا ،يجــب
علــى مجلــس اإلدارة االجتمــاع ســت مــرات
علــى األقــل خــال الســنة ،وقــد بلــغ عــدد
االجتماعــات التــي عقدهــا المجلــس خــال
عــام  2019ســتة ( )6اجتماعــات علــى النحــو
المبيــن أدنــاه .ويلــزم لصحــة اجتماعــات
المجلــس حضــور أغلبيــة أعضائــه علــى أن
يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيس.
وطبقــــً لقانــون الشـركـــات التجاريــــة
والنظــام األساســي للشــركة ،إذا تغيــب
عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور ثالثــة
اجتماعــات متتاليــة أو أربعــة اجتماعــات
منقطعــة بغيــر عــذر مقبــول ،يعتبــر هــذا
العضــو مســتقي ً
ال.
وقــد نصــت المــادة ( )43مــن النظــام
األساســي المعــدل للشــركة علــى أن
مجلــس اإلدارة يجتمــع بدعــوة مــن رئيســه،
وأن علــى الرئيــس أن يدعــو المجلــس
لالجتمــاع بنــاء علــى طلــب عضويــن مــن
أعضائــه.
جميـع اجتماعـات مجلـس اإلدارة التـي
انعقـدت خالل العـام الحالـي كانت بدعوة
من رئيـس المجلس ،وجرى إرسـال خطابات
الدعــوة لالجتمـاع مــع جـدول أعمـال
االجتمـاع قبـل أسـبوع علـى األقـل مـن
الموعـد المحـدد لالجتمـاع إلـى كل عضـو
مـن أعضـاء المجلـس ،الذيـن يمكنهـم
إضافـة أيـة موضوعـات أخـرى إلـى جـدول
األعمـال.
تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م
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االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور
باألصالة أو
باإلنابة

1

 3فبراير 2019م

11

2

 28أبريل 2019م

11

3

 26مايو 2019م

11

4

 30يوليو 2019م

11

5

 28أكتوبر 2019م

10

6

 10ديسمبر 2019م

11

 ٥.٩أمين سر المجلس
يتولـى أمانـة سـر المجلـس السـيد  /علـي
دربالـة ـ المستشـار القانونـي للمجموعـة،
وهــو حاصـل علـىـ درجـة ليسـانس
فـي الحقـوق عـام ۱۹۷۰م مـن جامعـة
اإلسـكندرية بجمهوريـة مصـر العربيـة
واشـتغل بالمحامـاه منـذ تخرجـه ،حيـث
قيـد بنقابـة المحاميـن المصريـة فـي
نوفمبـر 1970م ،ثـم التحـق بالعمـل فـي
شـركة مصـر للتأميـن منـذ أبريـل عـام
۱۹۷۱م ،ثـم تـم قيده محاميًا لـدي محكمة
النقـض المصريـة منـذ عـام 1986م ،والتحق
بشـركة قطـر للتأميـن منـذ نوفمبـر عـام
۱۹۸۷م ،وتولـى أمانـة سـر مجلـس اإلدارة
فيهـا منـذ عـام 1988م0
يتولى أمين سر المجلس تدوين وحفـظ
جميـع محاضـر اجتماعـات المجلس
وسجالته والتقارير التي ترفع إلى المجلس،
ويضمن إيصال وتوزيع المعلومات
المتعلقة بالشركة إلى من يطلبها من
9
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 ٥.١٠.١لجنة االستثمار

تختص لجنة االستثمار بالمهام التالية:

أعضاء اللجنة

 .1توجيه السياسـة االستثمارية للمجموعة
طبقـا للتفويـض الممنـوح لهـا مـن
مجلـس اإلدارة ،ووضـع اسـتراتيجية
االسـتثمار فـي ضـوء حركـة التعاملات
فـي األسـواق الماليـة.

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

السيد  /حسين إبراهيم الفردان
رئيس اللجنة

 ٥.١٠لجان مجلس اإلدارة

السيد  /جاسم محمد جيده
عضو

أنشـأ المجلـس عـددًا مـن اللجـان الدائمـة
وعهـد إليها ببعض المسـؤوليات المذكورة
فــي اختصاصاتهــا ،وذلـك لمساعــدة
المجلــس علــى النهــوض بواجباتــه
ومسـؤولياته .تقـع المسـؤولية النهائيـة
فـي جميـع األوقـات علـى عاتـق المجلـس،
أي أنـه ال يمررهـا إلـى اللجـان.
وتبنـى عالقـة تلـك اللجـان بالمجلـس علـى
المكاشـفة التامـة والشـفافية ورفـع
التقاريـر منهـا إلى المجلس .ويحضر رؤسـاء
اللجـان الجمعيـة العموميـة السـنوية
ويجيبـون عـن االستفسـارات التـي يوجهها
المسـاهمون .ويـرى أعضـاء كل لجنـة
معنيـة أنهـم قـد نهضـوا بمسـؤولياتهم
المحددة ضمـن اختصاصاتهم كل منهم
كمـا فـي  31ديسـمبر 2019م.
ً
فضلا
وللمجلـس أن يشـكل لجاناً أخـرى ،
عـن اللجـان الدائمـة ،كلمـا اسـتدعت
الضـرورة ألداء مهـام أو أعمـال خاصـة.
        
وافـق مجلـس اإلدارة فـي جلسـته
المنعقـدة في ديسـمبر 2018م ،على هيكل
جديـد للجانـه لضمـان االلتـزام بنظـام
الحوكمـة واللوائح التنفيذية بشـأن التأمين
الصـادرة عـن مصـرف قطـر المركـزي.
إعتبـارًا مـن  1ينايـر 2019م ،كانـت لجـان
مجلـس اإلدارة الجديـدة على النحـو التالي:

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
عضو
الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني
عضو
الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو
السيد  /علي يوسف حسين كمال
عضو

 .2وضــع الحــدود لصالحيــات اإلدارة
التنفيذيــة فــي االســتثمار ،واتخــاذ
القــرارات الالزمــة فيمــا يزيــد علــى هــذه
الحــدود.
 .3مراقبـة إدارة محفظـة األوراق الماليـة
للمجموعـة بهـدف تحقيـق أفضـل
العوائـد الممكنـة.
 .4مناقشـة مبـادرات االسـتثمار المحتملـة
لألمـوال الفائضـة ورفـع التوصيـات إلـى
مجلـس اإلدارة بشـأن الفـرص المحتملـة
للشـراكات االسـتثمارية.

المدعوين للحضور
نائب أول رئيس المجموعة والمدير
التنفيذي
نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي
الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون
الدولية

 .5رفـع التقريـر إلـى مجلـس اإلدارة حـول
أنشـطة اللجنـة ،وتقديـم التوصيـات
بشـأن الموضوعـات التـي تحتـاج إلـى
موافقـة المجلـس.
األنشطة المنفذة خالل العام

االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

1

 19مارس 2019م

4

2

 28مايو 2019م

5

3

 18سبتمبر 2019م

5

4

 8ديسمبر 2019م

4

 .1وافقــت اللجنــة علــى مقتــرح ببــدء
االستثمـــارات فـــي إطــار صناديــق
االســتثمار البديلــة والودائــع بالرافعــة
الماليــة لتعويـــض التقلبـــات فــي
محفظــة االســتثمار الحاليــة.
 .2ناقشــت اللجنــة ووافقــت علــى مقتــرح
بمراجعــة حــدود تخصيــص محفظــة
األصــول الحاليــة لالســتفادة مــن ظــروف
الســوق الحاليــة لمختلــف فئــات األصــول
التــي تســتثمر فيهــا المجموعــة.
تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م
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 .3إســـتعرضت اللجنـــة عوائـــد الودائـــع
النقديـــة للمجموعـــة وراجعـــت مـــدة
وحـــدود الصناديـــق التـــي يمكـــن
للمجموعـــة وضعهـــا فـــي ودائـــع
نقديـــة.
 .4إســتعرضت اللجنــة تقاريــر أداء االســتثمار
الدوريــة التــي تــم إعدادهــا بواســطة
إدارة االســتثمار.
 .5ناقشـت اللجنـة مقتـرح نقـل األعمـال
االسـتثمارية الحاليـة مـن المستشـارين
االقتصادييـن القطرييـن إلـى الشـركة
التابعـة المنشـأة حديثاً ،إبيكيـور إلدارة
االسـتثمار ذ0م0م ،والتـي تـم تسـجيلها
لـدى هيئـة تنظيـم مركـز قطـر للمـال.
 .6وافقــت اللجنــة علــى شــراء عقــار فــي
المملكــة المتحــدة.
 .7وافقـت اللجنـة علـى بيـع أرض وبنـاء
مجمـع فلـل قطـر للتأميـن العقاريـة.

 ٥.١٠.٢لجنة السياسات والتنظيم
أعضاء اللجنة:
السيد  /خلف أحمد المناعي
رئيس اللجنة
السيد  /حسين إبراهيم الفردان
عضو
السيد  /عبداهلل بن خليفة العطية
عضو
المدعوين الحضور
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة للشــؤون
الدوليــة
11
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االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

1

 4ديسمبر 2019م

2

األنشطة المنفذة خالل العام
 .1وافقــت اللجنــة علــى عمليــة جدولــة
الديــن المســتحق علــى شــركة ماركــر
ســتادي والــذي ســيتم ســداده بالكامــل
شــام ً
ال الفوائــد فــي 2020/4/30م.

تختص اللجنة بالمهام التالية :

 .2وافقت اللجنة على الموازنة التقديرية
لعام 2020م.

 .1التحقـــق مـــن أن رؤيـــة مجلـــس اإلدارة
قـــد تـــم تجســـيدها فـــي شـــكل
أهـــداف واســـتراتيجيات وخطـــط عمـــل
وتنفيذهـــا.

 .3راجعت اللجنة التأثير على االحتياطيات
الفنية من التغيرات في أسعار أوجدين
( )Ogdenفي المملكة المتحدة وتأثيرها
على الربحية اإلجمالية للمجموعة.

 .2الموافقـــة علـــى االســـتراتيجية قصيـــرة
إلـــى متوســـطة المـــدى والموازنـــة
بنـــاء علـــى النتائـــج التـــي
للمجموعـــة
ً
ً
وفقـــا لتحليـــل
تـــم التوصـــل إليهـــا
حصتهـــا فـــي الســـوق  ،والمعلومـــات
التنافســـية ،وفـــرص التطويـــر ،فـــي
جميـــع أنحـــاء العالـــم ،وبشـــكل أكثـــر
تحديـــدً ا لألســـواق التـــي تعمـــل فيهـــا
المجموعـــة.
 .3ضمـــان إحاطـــة اإلدارة فـــي الوقـــت
المناســـب بخطـــط األعمـــال ،بقـــدر مـــا
يلـــزم ،ومراقبـــة تنفيذهـــا.
 .4تفويـــض والموافقـــة علـــى قبـــول
المخاطـــر والتعويضـــات والنفقـــات
الت ــي تتج ــاوز ح ــدود صالحي ــات الرئي ــس
التنفيـــذي للمجموعـــة أو التـــي تحتـــاج
إلـــى موافقـــة محـــددة مـــن اللجنـــة.
 .5اإلشـــراف علـــى التـــزام المجموعـــة
بمســـؤولياتها االجتماعيـــة والبيئيـــة.
 .6رفـــع تقريـــر إلـــى مجلـــس اإلدارة
بنشـــاطها ومالحظاتهـــا وتوصياتهـــا.

 .4راجعــت اللجنــة واعتمــدت التغييــرات
المقترحــة علــى الهيــكل التنظيمــي
للمجموعــة ،وعرضتهــا علــى مجلــس
اإلدارة العتمادهــا.

 ٥.١٠.٣لجنة التدقيق
أعضاء اللجنة
الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة
السيد  /خلف أحمد المناعي
عضو
السيد  /جاسم محمد جيده
عضو

االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

4

 27أكتوبر 2019م

3

5

 28نوفمبر 2019م

3

6

 11ديسمبر 2019م

3

تختص لجنة التدقيق بالمهام التالية :
 .1إصـدار التوصيـة الالزمـة لمجلـس اإلدارة
بشـأن تعييـن مدققـي الحسـابات
الخارجيــــن ومنــاقشـــة تقاريرهـــم
ومالحظاتهـم واتخـاذ اللازم بشـأنها.
 .2تعيين المراجعيـن الداخليين والموافقة
علـى خطـط واسـتراتيجيات وبرامـج
المراجعـة الداخليـة ومناقشـة تقاريرهـا
الدوريـة وإصـدار توجيهاتهـا بشـأنها.
 .3مراجعـة كفـاءة قسـم التدقيـق
الداخلـي ،بمـا فـي ذلـك االمتثـال ألفضل
الممارسـات ومعاييـر التدقيـق الدوليـة.
 .4رفـع التقاريـر إلـى مجلـس اإلدارة بشـأن
عمليـات المراجعـة الداخليـة للحسـابات
التـي أجريـت خلال العـام وإبـداء رأيهـا
بشـأن المسـائل التـي تـم مراجعتهـا.
األنشطة المنفذة خالل العام

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو
االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

1

 31يناير 2019م

2

2

 22مايو 2019م

3

3

 5سبتمبر 2019م

3

 .1نظـرت اللجنـة فـي تقاريـر التدقيـق
الداخلـي المقدمـة مـن قسـم التدقيـق
الداخلـي واعتمدتهـا .ورغم ذلـك ،ونظرًا
لحجـم العمليـات وطبيعتهـا ،فإنهـا
ال تعكـس أي نقـاط ضعـف كبيـرة فـي
أنظمـة وإجـراءات الرقابـة الداخليـة.
 .2الموافقـة علـى تقريـر نشـاط لجنـة
التدقيـق للعاميـن  2018و2019م حسـبما
راجعتـه اللجنـة لعرضـه علـى مجلـس
اإلدارة.
تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م
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 .3مراجعـة مسـودة القوائـم الماليـة
المدققـة مـع تقريـر المدقـق الخارجـي
للعـام 2018م من قبل اللجنة والموافقة
علـى عرضهـا علـى مجلـس اإلدارة.
 .4تقديـم تقاريـر الرقابـة الداخليـة حـول
تقييـم الضوابـط الداخليـة للعاميـن
 2018و 2019م مـن قبـل قسـم التدقيـق
الداخلـي والنظر فيهـا والموافقة عليها
مـن قبـل اللجنـة.
 .5النظـر واعتمـاد موازنـة  2019لقسـم
التدقيـق الداخلـي.
 .6نظـرت اللجنـة فـي طلـب إعـادة تعييـن
إرنسـت ويونـج كمدققيـن خارجييـن
للعـام 2020م ووافقـت علـى عرضه على
مجلـس اإلدارة.
 .7نظـرت اللجنـة فـي خطـة التدقيـق
الداخلـي للعـام 2020م واعتمدتهـا.

 ٥.١٠.٤لجنة الترشيحات والمكافآت
أعضاء اللجنة
السيد  /عبد اهلل بن خليفة العطية
رئيس اللجنة
السيد  /حسين إبراهيم الفردان
عضو
السيد  /خلف أحمد المناعي
عضو
المدعوين الحضور
رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي
13
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االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

1

 4ديسمبر 2019م

2

 .6رفـــع التقاريـــر إلـــى المجلـــس بشـــأن
أنشـــطته ومالحظاتـــه وتوصياتـــه.
األنشطة المنفذة خالل العام
 .1فــي ضــوء النتائــج المتوقعــة للعــام

تختص اللجنة بالمهام التالية:
 .1تحديـــد وترشـــيح المرشـــحين الجـــدد
ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة مم ــن يظه ــرون
القـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات ســـليمة
نيابـــة عـــن المجموعـــة ومســـاهميها
وتقديـــم قائمـــة المرشـــحين لعضويـــة
المجل ــس إل ــى مجل ــس اإلدارة ،بم ــا ف ــي
ذلـــك توصياتهـــا.
 .2تســـهيل تقييـــم أداء أعضـــاء مجلـــس
اإلدارة ووضـــع خطـــة تعاقـــب إلدارة
المجموعـــة لضمـــان توفـــر البدائـــل
المناســـبة فـــي الوقـــت المناســـب.
 .3الموافقـــة علـــى الهيـــكل التنظيمـــي
للمجموع ــة  ،وأي ــة تغيي ــرات تط ــرأ علي ــه،
وجميـــع األمـــور المتعلقـــة بالتغييـــرات
الخاصـــة بأجـــور اإلدارة والموظفيـــن.
 .4الموافقـــة علـــى سياســـة منـــح
المكاف ــآت والحواف ــز ل ــإدارة التنفيذي ــة
والموظفي ــن بم ــا يتماش ــى م ــع تقيي ــم
األداء والنتائـــج ،حســـبما يـــراه مجلـــس
اإلدارة مناســـبًا.
 .5وضـــع قواعـــد المكافـــآت والبـــدالت
ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة باإلضافـــة إلـــى
توصيـــات لعضويـــة مجلـــس اإلدارة
فـــي نهايـــة العـــام ،بمـــا يتماشـــى مـــع
أحـــكام قانـــون الشـــركات التجاريـــة
(المـــادة  ،)119والنظـــام األساســـي
المعــدل (المــادة  )60وتعليمــات مصــرف
قطـــر المركـــزي.

2019م ،حــددت اللجنــة مكافــآت وحوافز
الموظفيــن بنســبة ( )٪5.5مــن صافــي
الربــح للعــام (مثــل العــام الســابق)،
واقترحــت مكافــآت مجلــس اإلدارة
عــن عــام 2019م وفقــً للوائــح والقوانيــن
المنظمــة لذلــك.
 .2إعتمدت سياسـة المكافـآت بالمجموعة
وقدمـت توصيـة للموافقـة عليهـا مـن
مجلـس اإلدارة.
 .3إجــراء تقييــم األداء الســنوي لمجلــس
اإلدارة ولجانــه.
 .4فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس
اإلدارة للفتــرة (2022 - 2020م).

 ٥.١٠.٥لجنة إدارة المخاطر
واالمتثال
أعضاء اللجنة
الشــيخ حمــد بــن فيصــل بــن ثانــي جاســم
آل ثانــي
رئيس اللجنة
الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو
السيد  /علي يوسف حسين كمال
عضو

المدعوين للحضور
مدير المخاطر بالمجموعة
االجتماعات المنعقدة خالل العام
االجتماع

التاريخ

عدد
الحضور

1

 28أكتوبر 2019م

2

2

 10ديسمبر 2019م

2

تختــص لجنــة إدارة المخاطــر واالمتثــال
بالمهــام التاليــة:
 .1إعتمـاد إطـار عمـل إدارة المخاطـر
ومناقشـة التقاريـر الدوريـة وفقاً لإلطـار
المحـدد ،ومراجعـة واعتمـاد حـدود
الرغبـة فـي المخاطـرة والتسـامح بمـا
يتماشـى مـع ملـف تعريـف العمـل.
 .2التأكـد مـن وجـود هيـكل لتحديـد
وتقييـم ورصـد واإلبلاغ عـن المخاطـر
المختلفـة ورصـد المخاطـر والضوابـط
الرئيسـية إلدارة هـذه المخاطـر بفعاليـة.
 .3مراجعـة سياسـات االمتثـال ومكافـأة
غسـل األمـوال ( )AMLلضمان وجـود آلية
فعالـة لمرقابـة المتطلبـات التنظيميـة
واإلبلاغ عنهـا والتقيـد بهـا .مراجعـة
تقاريـر الرصـد ذات الصلـة التـي توضـح
بالتفصيـل عـدم االمتثـال واإلجـراءات
التصحيحيـة المطبقـة.
 .4تقديـم تقريرهـا إلـى مجلـس اإلدارة عن
أنشـطة إدارة المخاطـر واالمتثـال التـي
أجريـت خلال العـام .
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األنشطة المنفذة خالل العام
 .1مراجعــة سياســة قبــول المخاطــر
والتوصيــة بموافقــة مجلــس اإلدارة
عليهــا .
 .2مراجعــة تقريــر التقييــم الذاتــي
للمخاطــر والمــاءة ( )ORSAوالتوصيــة
بموافقــة مجلــس اإلدارة عليــه.
 .3اعتمــاد خطــة إدارة المخاطــر وخطــة
االمتثــال للكيانــات فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا.
 .4مراجعة تحديثات إدارة المخاطر بما في
ذلك التقارير المتعلقة بالمخاطر.
 .5مراجعــة تحديثــات االمتثــال وأنشــطة
االمتثــال التــي تــم االضطــاع بهــا خــال
العــام.

 ٥.١١تقييم أداء مجلس اإلدارة
ولجانه واإلدارة التنفيذية
يتــم إجــراء تقييــم أداء مجلــس اإلدارة
ولجانــه بواســطة لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت باســتخدام عمليــة التقييــم
الذاتــي التــي تأخــذ فــي االعتبــار ،مــن بيــن
أمــور أخــرى ،مســتويات حضــور ومشــاركة
العضــو فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة
واللجــان .يجتمــع رئيــس مجلــس اإلدارة
أيضــً بشــكل منفصــل مــع كل عضــو
لمناقشــة أداء المجلــس ولجانــه.
يتــم تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة مقابــل
تحقيــق أهــداف المجموعــة.
أظهـــرت التقييمـــات التـــي تـــم إجراؤهـــا
15
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فـــي ديســـمبر 2019م فعاليـــة مجلـــس
اإلدارة ولجانـــه واإلدارة التنفيذيـــة
في بلوغ أهدافها.

 .6مكافآت المجلس واإلدارة
التنفيذية
تعــد سياســة المكافــآت بالمجموعــة جــزءًا
ال يتجــزأ مــن هيــكل الحوكمــة والحوافــز
الــذي يشــرف عليــه المجلــس ،وتهــدف إلــى
تعزيــز األداء والحــث علــى قبــول المخاطــرة
فــي حــدود المعقــول وغــرس ثقافــة
المخاطــرة بالمجموعــة.
والمجلــس  ،مــن خــال تفويــض ســلطاته
إلــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت،
يضطلــع باإلشــراف علــى تنفيــذ اإلدارة
النظــام المكافــآت ،وتتولــى هــذه اللجنــة
مراجعــة وتقييــم مــدى اتبــاع منهجيــة
المجموعــة فــي المكافــآت عمليــات إدارة
المخاطــرة ورأس المــال والســيولة .ويراجــع
المجلــس خطــط المكافــآت وعملياتهــا
ونتائجهــا ســنويًا.
وقــد رُوجعــت سياســة المكافــآت
بالمجموعــة وحدثــت تمشــيًا مــع تعميــم
مصــرف قطــر المركــزي لعــام ۲۰۱۷م بشــأن
«أســس وسياســات منــح العــاوات والحوافز
لجميــع شــركات التأميــن» ونظــام
الحوكمــة.
وتحــدد الجمعيــة العموميــة مكافــآت
أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــات
المجلــس .وتحــدد تلــك المكافــآت وفــق
نتائــج نشــاط الشــركة والحــدود التــي
أقرتهــا المــادة ( )۱۱۹مــن قانــون الشــركات
التجاريــة الجديــد والمــادة ( )60مــن النظــام

األساســي للشــركة  ،ونظــام الحوكمــة.
بلــغ إجمالــي المكافــآت المدفوعــة إلــى
مجلــس اإلدارة ( )21.5مليــون ريــال عــام
2018م.
ُأفصــح عــن مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
تحــت عنــوان «إفصاحــات األطــراف ذات
الصلــة” فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
المدققــة للمجموعــة والتــي تشــكل جــزءًا
مــن التقريــر الســنوي لعــام 2019م.

 .7األطراف ذات الصلة
تطبـق الشـركة فيمـا يتعلـق بجميـع
األطـراف ذات الصلـة سياسـتها بشـأن
«معاملات األطـراف ذات الصلـة» المقـررة
وفقـا ألحـكام التشـريعات ذات الصلـة
وقانـون الشـركات التجاريـة والحوكمـة
المؤسسـية لضمـان تحقيـق أقصـى قـدر
مـن الشـفافية والنزاهـة والمكاشـفة.
للحصـول علـى معلومـات حـول معاملات
األطـراف ذات الصلـة  ،يرجـى الرجـوع إلـى
«إفصاحـات األطـراف ذات الصلـة» فـي
القوائـم الماليـة الموحـدة المدققـة
للمجموعـة والتـي تشـكل جزءًا مـن التقرير
السـنوي لعـام 2019م.

 .8إطار إدارة المخاطر
صمــم إطــار إدارة المخاطــر لتقييــم
ُ
المخاطــر وإدارتهــا ومراقبتهــا مــن جميــع
المصــادر ،بهــدف زيــادة القيمــة قصيــرة
وطويلــة األجــل ألصحــاب المصلحــة.
يتضمــن إطــار إدارة المخاطــر تحديــد
وتقييــم وإدارة المخاطــر التــي تواجههــا
المجموعــة علــى النحــو التالــي:

• مخاطر التأمين
تديـر المجموعـة مخاطـر التأميـن من خالل
الصياغـة والتنفيـذ الدقيـق السـتراتيجيتها
وإرشـاداتها بشـأن االكتتـاب ،مـع ضمـان
وجـود ترتيبـات كــافيـــــة إلعـــدة التأميــن
واإلدارة االستبـاقيـــة للمطالبــات ،وتهـدف
اسـتراتيجية االكتتـاب بالمجموعـة علـى
الحـد مـن تركز مخاطـر المجموعـة ،بحيث
تنـوع المخاطـر المكتتبـة علـى مجموعـة
واسـعة مـن المنافـع المؤمنـة مـن حيـث
النـوع والمسـتوى وقيمـة المخاطـرة
والصناعـة والجغرافيـة ،وتطبـق حـدود
اكتتـاب الضمـان وجـود هـذا التنـوع.
وفـي معـرِ ض مزاولتها ألعمالهـا الطبيعية
وفـي سـبيل تقليل مخاطر التعـرض المالي
الناتجـة مـن المطالبـات الكبيـرة ،تبـرم
المجموعـة عقـود إعـادة تأمين مـع أطراف
أخـرى ،بحيـث توفر هـذه العقود تنـوع كبير
ّ
يمكـن
فـي أعمـال المجموعـة ،األمـر الـذي
اإلدارة مـن السـيطرة على مخاطر الخسـائر
المحتملـة نتيجـة المخاطـر الكبيـرة ،إلـى
جانـب توفيـر مزيـد مـن فـرص النمـو.
ويتـوزع جـزء كبيـر من أعمـال إعـادة التأمين
بالمجموعـة علـى عقـود إعـادة التأميـن
االتفاقـي وإعـادة التأمين االختيـاري وعقود
إعـادة تأميـن فائـض الخسـارة .وتقـدر
األمـوال المسـتحقة علـى شـركات إعـادة
التأميـن بطريقـة تتفـق مـع المطالبـات
المسـتحقة ووفـق عقـود إعـادة التأميـن.
• مخاطر التشغيل
إذا لـم تفلـح الرقابـة  ،قـد تضـر المخاطـر
التشـغيلية بسـمعة الشـركة وتتـرك آثـارًا
قانونيـة أو تنظيميـة بـه وقـد تـؤدي إلـى
الخسـارة الماليـة .والمجموعـة وإن كانـت
ال تتوقـع القضـاء علـى جميـع المخاطـر
تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م
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التشـغيلية ،غيـر أنهـا تسـعى إلدارة تلـك
المخاطـر مـن خلال إطـار رقابـة صـارم
ومتابعـة تلـك المخاطـر ومجابهتهـا.
وتمتلـك المجموعـة دالئـل تفصيليـة
للنظـم واإلجـراءات الموضوعـة للفصـل
الفعـال بيـن الواجبـات وضوابـط الدخـول
وإجـراءات التفويـض والتسـوية وتدريـب
الموظفيـن وعمليـات التقييـم .ويدعـم
تلك اإلجـراءات إطار امتثـال وتدقيق داخلي.
• مخاطر االئتمان
وضعـت المجموعـة نطـاق لحـدود
المخاطـر االئتمانيـة (ومنهـا حـدود مخاطر
الطـرف المقابـل ،والقطاعـات ،والـدول)
بهـدف إدارة مخاطرهـا فـي حـدود قابليـة
تحمـل المجموعـة لمخاطـر االئتمانيـة.
وتتولـى لجنـة االسـتثمار التابعـة لمجلـس
اإلدارة متابعـة هـذه الحـدود بصفـة
منتظمـة .وبالنسـبة لجميـع فئـات األصـول
الماليـة التـي تمتلكهـا المجموعـة ،خلاف
المتعلقـة بعقـود إعـادة التأميـن ،فـإن
أقصـى مخاطـر ائتمانيـة تتعـرض لهـا
المجموعـة هـي القيمـة الدفتريـة المثبتـة
فـي التقاريـر الماليـة فـي تاريـخ إعـداد تلـك
التقاريـر.
وترجع المخاطر االئتمانية التي تتعرض
لها المجموعة باألساس إلى مستحقات
التأمين وإعادة التأمين والنقد وما في
حكمه في الحسابات البنكية وأصول
عقود إعادة التأمين ومحفظة األوراق
المالية ذات الدخل الثابت الجاهزة للبيع.
• مخاطر االستثمار
تدير المجموعة المخاطر االستثمارية من
خالل تقدير حجم المخاطر المصاحبة
17
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لكل استثمار ،واالستثمار فقط وفق
استراتيجية االستثمار بالمجموعة وحجم
المخاطر المقبولة .وينبغي الحصول على
موافقة لجنة االستثمار التابعة لمجلس
اإلدارة على أي استثمار مقترح يتجاوز
الحدود المقررة.
وتسـعى المجموعـة إلـى تحجيـم مخاطر
االسـتثمار عـن طريـق امتلاك محفظـة
اسـتثمارات متنوعـة والرصـد المسـتمر
لمسـتجدات أسـواق األسـهم والسـندات
المحليـة والدوليـة .وتراقـب المجموعـة
أيضاً العوامـل األساسـية التـي تؤثـر فـي
تحـركات أسـواق األسـهم والسـندات،
ومنهـا األداء التشـغيلي والمالي للشـركات
المسـتثمر فيهـا.

 ٨.١الحوكمة
يتمثـل الهـدف األساسـي مـن إطـار إدارة
المخاطر بالشـركة في حماية مسـاهميها
ممـا يمكـن أن يعـوق المجموعـة عـن
تحقيـق أهدافها على صعيـد األداء المالي،
والمجلـس مسـؤول عـن إقـرار اسـتراتيجية
إدارة المخاطـر بالمجموعـة ومراقبـة
تطبيقهـا ،ويتحمـل بالدرجـة األولـى
مسـؤولية اإلشـراف علـى إدارة المخاطـر
بالمجموعـة ،وينـاط بالرئيـس التنفيـذي
للمجموعـة واإلدارة التنفيذيـة  ،ممثلـة
بلجنـة إدارة المخاطـر بالمجموعـة ولجـان
المخاطـر فـي مختلـف الشـركات العاملـة،
تطبيـق اسـتراتيجية إدارة المخاطـر المقررة
علـى مسـتوى المجموعـة ،وتسـعى
المجموعـة مـن خلال لجنـة إدارة المخاطر
بالمجموعـة إلـى:
• توفيق مهام إدارة المخاطر بالمجموعة
مع أهداف وسياسات الشركة ككل؛

• اسـتخالص صـورة كاملـة للمخاطـر
علـى مسـتوى المجموعـة إلدارتهـا إدارة
متناسـقة ومقبولـة؛
• التعامل مع المخاطر بحصافة؛
• ضمـان تطبيـق نهـج متسـق علـى
مسـتوى المجموعـة لتحديـد المخاطـر
وتقييمهـا وقياسـها والتخفيـف مـن
آثارهـا ومراقبتهـا واإلبلاغ عنهـا؛
تضطلـع مختلـف قيـادات إدارة المخاطـر
فـي الشـركات التابعـة للمجموعـة بـإدارة
ملفـات المخاطـر فـي شـركاتهم ورصـد
التقـدم المحـرز فـي إدارتهـا وتطبيـق
اسـتراتيجيات تخفيـف آثـار المخاطـر.
وتجـري إدارة التدقيـق الداخلي بالمجموعة
تقييمـا دورياً لكفايـة وفاعليـة منظومـة
إدارة المخاطـر وإجراءاتها لمراقبة المخاطر
وإدارتهـا علـى مسـتوى المجموعة.

 ٨.٢إدارة رأس المال
يحـدد إطـار إدارة المخاطـر الداخليـة
بالمجموعة المخاطـر التي تتعرض لها كل
وحـدة مـن وحـدات العمـل والتـي تتعـرض
لهـا المجموعـة ككل ،ويقيـم أثرهـا علـى
رأس المـال االقتصـادي للمجموعـة ،وتبيـن
تقديـرات إطـار إدارة المخاطـر الداخليـة
مقـدار رأس المـال المطلـوب لتخفيـف
مخاطـر اإلعسـار إلى مسـتوى بعيـد محدد
بنـاء علـى عـدد مـن اختبارات
مـن الخطـورة
ً
الجهـد المالـي وغيـر المالـي للوضـع
الرأسـمالي للشـركة.

 ٨.٣الجوانب التنظيمية
يتمثــل الهــدف مــن النظــم المطبقــة علــى

المجموعــة فــي حمايــة حقوق مســاهمي
المجموعــة حمايــة كاملــة واحتفــاظ
المجموعــة بمركــز مــاءة يكفــي للوفــاء
بااللتزامــات غيــر المتوقعــة التــي تفرزهــا
األزمــات االقتصاديــة أو الكــوارث الطبيعيــة.
وتخضــع عمليــات المجموعــة لمتطلبــات
تنظيميــة فــي كل مــكان تعمــل بــه.
وهــذه النظــم ال تقتضــي الموافقــة
علــى المجموعــة ومراقبتهــا فحســب
بــل تفــرض أيضــا بعــض القيــود (ومنهــا
مثــا المحافظــة علــى مســتوى معيــن
مــن الكفايــة الرأســمالية) لضمــان قــدرة
المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد
ا ســتحقا قها .
ويتولــى ضبــاط االمتثــال واإلبــاغ عــن
قضايــا غســل األمــوال فــي كل شــركة
مــن شــركات المجموعــة تحديــد مخاطــر
االمتثــال وغســل األمــوال وتقييمهــا
فيمــا يخــص أعمالهــم ومراقبــة تطبيــق
اســتراتيجيات إدارة المخاطــر وضمــان
اإلبــاغ عــن المخالفــات والمعامــات
المشــبوهة فــي الموعــد المناســب واتخــاذ
التدابيــر التصحيحيــة فــي شــأنها.
وتطبــق الشــركة نظمــً وإجــراءات تهــدف
إلــى االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة
والقانونيــة فــي بورصــة قطــر.

 ٨.٤إدارة مخاطر المشروعات
تتنــاول إدارة مخاطــر المشــروعات
بالمجموعــة إدارة المخاطــر ورأس المــال
فضـ ً
ا عــن مراقبــة المخاطــر .وقــد طبقــت
المجموعــة نمــوذج إدارة مخاطــر تتفــرع
منــه ثــاث خطــوط دفاعيــة هــي:
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• الخط األول  -اإلدارة التشغيلية
المسؤولة عن إدارة المخاطر من خالل
تطبيق وتنفيذ الضوابط والرقابة اإلدارية،
• 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 مستقل.
إضافـة إلـى ذلـك  ،كونـت المجموعـة
لجاناً متفرغـة إلدارة المخاطـر فـي كل
شـركة تعمـل جميعاً تحـت إدارة لجنـة
إدارة المخاطـر بالمجموعـة  ،بينمـا األخيـرة
تعمـل تحـت إشـراف مجلـس اإلدارة ولجنة
التدقيـق وتأميـن المخاطـر التابعة لمجلس
اإلدارة.
تتألف دورة إدارة مخاطر المشروعات
بالمجموعة من اآلتي :
• تحديـد المخاطـر وتقييمهـا .يخصـص
لـكل خطـورة محـددة مسـؤول منـوط
بـه مراقبتهـا وإدارتهـا بفاعليـة .إضافـة
إلـى ذلـك ،تخضـع العالقـات المتداخلـة
بيـن المخاطـر للتقييـم علـى مسـتوى
المجموعـة مـن خلال اختبـار المحـاكاة
والجهـد،
• قياس المخاطر،
• إدارة المخاطـر مـن خالل حدود مناسـبة
وتخطيـط الطـوارئ ،و
• مراقبـة المخاطـر مـن خلال الضوابـط
األساسـية ومؤشـرات المخاطـر ،لضمـان
تحديـد مشـكالت العمـل ومعالجتهـا
الصحيحـة مـن قبـل اإلدارة .
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• مدير قسم إعادة التأمين بالمجموعة

 .9اإلدارة التنفيذية للمجموعة

 .10لجان اإلدارة

تتولى اللجنة التنفيذية بالمجموعة
العاملة تحت إدارة الرئيس التنفيذي
للمجموعة مساعدة الرئيس التنفيذي
للمجموعة في اإلدارة التشغيلية لشركة
قطر للتأمين وفق الحدود القانونية
والمفوضة للسلطة .وتشمل اختصاصاتها
األساسية التوجيه االستراتيجي والتنسيق
ومراقبة األداء.

نظمــت اإلدارة التنفيذيــة نفســها إلــى
لجــان إداريــة دائمــة تهــدف إلــى أداء
المســؤوليات المفوضــة بفاعليــة وإدارة
العمليــات اليوميــة للمجموعــة.

والرئيس التنفيذي للشركة 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  -رئيسا لقسم
التأمين في عام ۱۹۸۲م ،وانضم إلى
شركة قطر للتأمين عام 1986م مديرا
عاما للشركة ،ثم رئيسا تنفيذيا لمجموعة
شركاتها ،كما يمثل شركة قطر للتأمين
في مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين
اإلسالمي «بیمه» وعدد من الشركات
التابعة لمجموعة قطر للتأمين.
ويندرج تحت اإلدارة التنفيذية للمجموعة
المسؤولة عن دعم رئيس المجموعة
ورئيسها التنفيذي المناصب التالية:
• نائب أول رئيس المجموعة ومديرها
التنفيذي
• الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون
الدولية
• نائب رئيس
التنفيذي

المجموعة

• مدير االستثمار بالمجموعة
• مدير المخاطر بالمجموعة

األعضاء
• مدير المخاطر بالمجموعة (الرئيس)
• المدير المالي للمجموعة
• الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون
الدولية
• مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة
• المدير االكتواري بالمجموعة
• مدير إدارة
بالمجموعة

المخاطر

المؤسسية

بالدعوة

• المدير المالي  -شركة قطر للتأمين
جلوبال
• نائب المدير المالي  -منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
• مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة
تتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة
فيما يلي :
• ضمان وضع سياسة إلدارة االحتياطي
وتحديثها كلما اقتضت الضرورة.
المخصصات
واعتماد
• مراجعة
االحتياطية الكافية واحتياطي األقساط
والمطالبات ،ويشمل ذلك المطالبات
المتحققة وغير المبلغ عنها ،وفق
المعايير المحاسبية والسياسية.

 ١٠.٣لجنة الحوكمة الفنية
بالمجموعة

• نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

األعضاء

تختص هذه اللجنة بمهمتين أساسيتين:

• مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة
(الرئيس)

• تشجيع وغرس ثقافة اإلدارة الفعالة
للمخاطر على مستوى المجموعة.
• ضمان وجود هيكل اإلدارة مختلف
المخاطر وتقييمها ومراقبتها واإلبالغ
عنها.

ومديرها

• مستشاران لرئيس المجموعة ومديرها
التنفيذي
• المدير المالي للمجموعة

 ١٠.١لجنة المخاطر بالمجموعة

• المدير االكتواري بالمجموعة

• مدير المخاطر بالمجموعة
• المكتتب الفعلي  -أنتاريس،
• مدير األعمال المتنازل عنها في إعادة
التأمين  -قطر إلعادة التأمين
• مدير قسم إعادة التأمين بالمجموعة

 ١٠.٢لجنة االحتياطي بالمجموعة

تتمثــل األهــداف األساســية لهــذه اللجنــة
فــي :

• المدير المالي للمجموعة (الرئيس)

• توفير هيكل إعادة التأمين األنسب
للعمل لكل عمل على حدة أو لألعمال
كلها ،أو كليهما.

األعضاء
• مدير المخاطر بالمجموعة
• المدير المالي  -شركة قطر للتأمين
كابيتال

• ضمــان اإلدارة الصحيحــة الســتراتيجية
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وممارســات االكتئــاب وإرشــادات
المطالبــات وتحســينها باســتمرار ،مــع
ضمــان وفــاء المجموعــة بالتزاماتهــا
القانونيــة والتشــريعية .

 ١٠.٤لجنة تقنية المعلومات
بالمجموعة
األعضاء
• الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون
الدولية (الرئيس)
• نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
• المدير المالي للمجموعة
• مدير قسم
بالمجموعة

تقنية

المعلومات

تختص هذه اللجنة بالمهام األساسية
التالية:

قامت شركة قطر للتأمين بإعادة تنظيم
إدارات الرقابة داخل الشركة  ،وذلك بضمها
إلى إدارة مخاطر الحوكمة واالمتثال تحت
قيادة مدير المخاطر بالمجموعة  0وكانت
هذه الخطوة ضرورية من أجل االستجابة
للتعقيد البالغ في أعمال المجموعة
والبيئة التنظيمية الناشئة وزيادة التركيز
على المساءلة الداخلية والخارجية  ،وبذلك،
بات ركن مخاطر الحوكمة واالمتثال يضم
مبادرات الحوكمة والمخاطر واالمتثال
بالمجموعة ،بهدف تعظيم القيمة
وتوفير المزايا التنافسية الضرورية  ،وبالتالي
مساعدة اإلدارة في مراقبة األعمال .

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 .

وتشمل إدارات الرقابة المنضوية تحت ركن
مخاطر الحوكمة واالمتثال ؛ لجنة التدقيق
وتأمين المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة،
وتضم اإلدارات التالية :

 ١١.٢إمتثال المجموعة

• إدارة مخاطر بالمجموعة

تتولى المجموعة دراسة االمتثال للقوانين

• رفع توصية سنوية باستراتيجية تقنية
المعلومات على مستوى المجموعة
تتوافق مع الرؤية الشاملة التقنية
المعلومات بالمجموعة واستراتيجية
تقنية المعلومات المعتمدة على المدى
الطويل تمشيًا مع استراتيجية العمل
الشاملة على مستوى المجموعة.

• اإلدارة االكتوارية للمجموعة

الداخلية لديها كجزء أصيل من إدارة

• حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية

أعمالها 0ويتولى فريق االمتثال بالمجموعة

• توجيه مشروعات تقنية المعلومات
والمتطلبات األمنية والمبادرات الجديدة
المقترحة من جانب قسم تقنية
المعلومات بالمجموعة للشركات
التابعة للمجموعة بما يحقق مصالح
مجموعة قطر للتأمين ككل.

إن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
للمجموعة ال يشكل حاليًا جزءًا من ركن
المخاطر واالمتثال ،وإنما يعمل مباشرة
تحت إشراف مجلس اإلدارة ،وذلك عبر
لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة .

• متابعة ومراجعة أداء مشروعات
تقنية المعلومات ومبادرات أمن تقنية
المعلومات وأفضل سبيل لتنفيذها
في الوقت المناسب لتحقيق أهداف
شركات المجموعة .
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مراقبة مخاطر المجموعة 0وتجري اإلدارة،
بالتنسيق مع مختلف قطاعات العمل،
تقييمًا كميًا ونوعيًا للمخاطر قياسًا بنسب
السماح المقررة وإحالته إلى لجان المخاطر
بالشركات الفرعية ذات الصلة ولجنة إدارة
المخاطر ولجنة التدقيق وتأمين المخاطر
التابعة لمجلس اإلدارة .
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• إدارة االمتثال بالمجموعة

 ١١.١إدارة مخاطر المجموعة
المؤسسية
المخاطر
إدارة
تتولى
بالمجموعة إدارة المخاطر ،وكذلك

السارية ولوائح الصناعة والقواعد والمعايير
األخالقية

التي

تطبقها

والسياسات

تسهيل إدارة االمتثال عبر تحليل المتطلبات
القانونية والتنظيمية ومراقبة تطبيقها
وتنفيذها ،فضال عن مهام االمتثال
المنوطة بأفرع ووحدات العمل.
تتضمن مراقبة المتطلبات التنظيمية
إجراءات العناية الواجبة وإبالغ الجهات

 ١١.٣اإلدارة االكتوارية للمجموعة
تـم إنشـاء اإلدارة االكتواريـة بالمجموعـة
لدعـم المجموعـة في مختلـف القطاعات
التـي تحتـاج عـادة إلـى دعـم اكتـواري،
وكذلـك

للتنسـيق

ومسـاعدة

الفـرق

االكتواريـة الحاليـة بالكيانـات الدوليـة
التابعـة للمجموعـة .وتضـم القطاعـات
التـي تحتـاج إلـى الدعـم االكتـواري ثلاث
إدارة رئيسـية :إدارة االحتياطـي ،المنـوط بهـا
ضمـان تحـوط المجموعـة بشـكل صحيـح
لمواجهـة التزاماتهـا المسـتقبلية ،وإدارة
األسـعار؛ التـي تسـاعد فـي تقييـم وتعزيـز
ربحيـة األعمـال بأسـلوب اسـتراتيجي ،وإدارة
نمذجـة رأس المـال التـي تتولـى تقديـر رأس
المال المطلوب إلدارة األعمال واسـتخدامه
علـى النحـو األمثـل.

 ١١.٤حوكمة المجموعة والضوابط
الداخلية
تم إنشاء وظيفة حوكمة المجموعة
والضوابط الداخلية لتطوير إطار الحوكمة
الداخلية

والرقابة

بهدف

حماية

المساهمين من األحداث التي قد تعيق
تحقيق أهداف األداء المالي المحددة
بشكل مستدام  ،يحقق ذلك من خالل :
• ضمان

اإلشراف

واإلدارة

المناسبين

ألعمال المجموعة؛
• ضمان

التوزيع

الواضح

لألدوار

المختصة بهدف مكافحة غسل األموال

والمسؤوليات؛ وتصميم ضوابط على

وتمويل اإلرهاب ،وعالوة على ذلك ،يقوم

التقارير المالية لضمان دقة واكتمال

فريق االمتثال الداخلي بإجراء المراجعات

وتوقيت

الموحدة

وفق قوائم مراقبة العقوبات المطبقة.

للمجموعة.

البيانات

المالية
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الحوكمة
يــدرك المجلــس األهميــة الحاســمة
للوظيفــة وإطــار الحوكمــة المعتمــد علــى
أســاس ميثــاق الحوكمــة مــع أهــداف
واضحــة تتماشــى مــع أهــداف مجلــس
اإلدارة ولجانــه ولجــان اإلدارة التنفيذيــة
المرتبطــة بــه  0إن وجــود نظــام حوكمــة
قــوي فــي جميــع أنحــاء المجموعــة أمــر
ضــروري لضمــان ســير األعمــال بسالســة ،
للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات الفعالــة
ودعــم تحقيــق األهــداف.

الضوابط الداخلية
تشـير المراقبـة الداخليـة إلـى سياسـات
المجموعـة وإجراءاتهـا وممارسـاتها التـي
تضمـن قيـام المجموعة بتحقيـق األهداف
المحـددة فـي االسـتراتيجية ،وتسـتخدم
المـوارد اقتصادياً وترتكـز قـرارات اإلدارة
علـى معلومـات موثـوق بهـا.
كمـا تضمـن الرقابـة الداخليـة أيضـا تنظيم
إدارة المخاطـر وحمايـة الملكيـة بشـكل
مناسـب .كمـا يتـم ضمـان المطابقـة
للوائـح والمبـادئ األخالقيـة المعتمـدة مـن
خلال الرقابـة الداخليـة .يتحمـل المجلـس
مسـؤولية تنظيـم وإبقـاء الضوابـط
الداخليـة الكافيـة والفعالـة ،والتأكـد مـن
أن المجموعـة لديهـا مجموعـة كافيـة
مـن المبـادئ التوجيهيـة وتشـرف علـى
فعاليـة الرقابـة الداخلية والكفايـة .إن إطار
الرقابـة الداخليـة للمجموعـة الـذي وافـق
عليـه المجلـس والـذي يعتمـد علـى نموذج
«الخطـوط الثالثـة للدفـاع»  ،يتم اسـتكماله
بهيـكل تنظيمـي واضـح وسـلطات موثقـة
ومسـؤوليات ونظـام مـن أدلـة السياسـات
واإلجـراءات .يتطلب اإلطار مـن اإلدارة اإلبالغ
23
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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 للمسـائل
الماديـة التـي تواجه المجموعـة  ،وأن يكون
لديهـا مـا يلـزم مـن المعلومـات واألدوات
الالزمـة لتحليـل وإدارة هـذه المخاطـر
بشـكل مناسـب.
تـم تطويـر إطـار العمـل باسـتخدام أفضـل
المبـادئ التوجيهيـة والمعاييـر الموضوعـة
فـي الرقابـة الداخليـة  -اإلطـار المتكامـل
( ، )۲۰۱۳الصـادر عـن لجنة المنظمـات الراعية
التابعـة لهيئـة Treadway Commission
 COSOلاللتـزام بنظـام حوكمـة الشـركات
الصـادر عـن هيئـة قطـر لألسـواق الماليـة .

الضوابط الداخلية على التقارير
المالية ()ICOFR
قامـت المجموعـة بإجـراء تقييـم رسـمي
لمـدى كفايـة تصميـم نظـام الضوابـط
الداخليـة علـى التقاريـر الماليـة ()ICOFR
الـذي يتكـون مـن عـدد كبيـر مـن الضوابـط
الداخليـة واإلجـراءات الراميـة إلـى تقليـل
مخاطـر األخطـاء فـي البيانـات الماليـة.

 ١١.٥التدقيق الداخلي وتأمين
المخاطر بالمجموعة
تجـرى هـذه اإلدارة مراجعـة مسـتقلة
لنظـم الرقابـة الداخليـة والحوكمـة
حـول تواجـد تلـك األنظمـة وفعاليتهـا
ومكامـن الضعـف فيهـا ،وهـي األنظمـة
التـي تشـمل إدارة المخاطـر ونظـام صيانـة
وحفـظ األصـول ودقـة القوائـم الماليـة
للمجموعـة .كمـا تراجـع فعاليـة أدوات

ووظائـف االمتثـال كأداة المراقبـة الداخلية
للإدارة ،والتـي تشـكل عامـل طمأنـة
لمجلـس اإلدارة بوجود نظـم رقابة داخلية
قويـة فـي الشـركة تتناسـب مـع حجـم
وطبيعـة أعمالهـا.

 .12المدقق الخارجي
اعتمـد المسـاهمون فـي اجتمـاع الجمعية
العامـة للشـركة المنعقـد بتاريـخ  26فبرايـر
2019م ،إعـادة تعييـن السـادة  /إيرنسـت
ويونـج  -مدققاً خارجياً لعـام 2019م ،بنـاء
علـى توصيـة مجلـس اإلدارة.

 .13أسهم رأس المال
رأسـمال الشـركة المصـرح بـه والمصـدر هو
( 3٫266٫101٫330ریـال) ،مقسـم علـى عـدد
( 3٫266٫101٫330سـهم) ،جرى دفعه بالكامل،
وال يحق ألي مسـاهم  -عـدا حكومة قطر
أو الكيانـات الحكوميـة  -االحتفـاظ بحصـة
تزيد نسـبتها على ( )%5مـن رأس المال ،وبلغ
إجمالـي عدد مسـاهمي الشـركة كما في
 31ديسـمبر  2019عـدد ( )2.025مسـاهم مـن
الكيانـات الحكوميـة والبنـوك والشـركات
واألفـراد مـن جنسـيات مختلفـة ،وبلـغ
عـدد كبـار المسـاهمين ( )235مسـاهمًا،
وهـم مـن يمتلـك عـدد (مليونـي سـهم
فأكثـر) من أسـهم الشـركة  ،مرفق قائمة
بأسـمائهم وعـدد األسـهم التـي يمتلكها
كل منهـم.

 .14العالقات مع المساهمين
وأصحاب المصالح اآلخرين
أ) تحتفظ الشركة بقنوات اتصال
مفتوحة وشفافة مع المساهمين
الذين يتمتعون بجميع الحقوق

المكفولة لهم بموجب القوانين
واللوائح ذات الصلة وفقًا لمتطلبات
الحوكمة المؤسسية.
ب) تقـوم الشـركة بنشـر المعلومـات
والبيانـات الماليـة لتكـون متاحـة
للمسـتثمرين وغيرهـم مـن أصحـاب
المصالـح بشـكل منتظـم وذلـك عـن
طريـق الموقـع اإللكترونـي للشـركة
ووسـائل اإلعلام المختلفـة إضافة إلى
بورصـة قطـر.
ج) تحتفـظ الشـركة بسـجل للمسـاهمين
يجـري تحديثـه شـهريًا ليتوافـق مـع
سـجل مسـاهمي الشـركة المـودع
لـدى شـركة قطـر لإليـداع المركـزي
للأوراق المالية التي تتولـى كافة األمور
المتعلقـة بعمليـات تـداول أسـهم
الشـركات المدرجـة فـي البورصـة.
د) يحـق للمسـاهم الحصول على نسـخة
مـن عقـد تأسـيس الشـركة ونظامهـا
األساسـي وكافـة المسـتندات األخـرى
ذات الصلـة والتـي تحددهـا هيئـة قطـر
لألسـواق الماليـة وذلك مقابل الرسـوم
التـي تقررهـا الهيئـة.
هـ) كل سـهم مـن أسـهم الشـركة
يخـول صاحبـه الحـق فـي حصـة
معادلـة لحصـة غيـره مـن األسـهم
بلا تمييـز ،فـي حالـة وجـود أي مبالـغ
مسـتحقة للشـركة ،يتـم فـرض
قيـود علـى هـذه األسـهم فـي سـجل
المسـاهمين بمقـدار حصتهـم في ربح
الشـركة أو أصولهـا ،ويكـون آلخر مالك
للسـهم ُمقيَّـد إسـمه فـي سـجل
المسـاهمين لـدى شـركة قطـر لأليداع
المركـزي للأوراق الماليـة الحـق فـي
قبض المبالغ المسـتحقة عن السـهم
سـواء كانـت حصصاً فـي األربـاح أو
نصيباً مـن الموجـودات.
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و) لـكل مسـاهم الحـق فـي حضـور
الجمعيـة العامـة بطريـق األصالـة أو
الوكالـة أو النيابـة علـى النحـو الـذي
تنظمـه التشـريعات السـارية  ،ويكـون
لكل مسـاهم عنـد التصويـت عدد من
األصـوات تعـادل عـدد أسـهمه.
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 يحتمـل
أن تثيـر الريبـة فـي التقاريـر الماليـة أو
الرقابـة الداخليـة أو غيـر ذلـك ،مـع
حمايتهـم مـن أي رد فعـل سـلبي أو
ضـرر .
ح) يتـم عقـد اجتمـاع الجمعيـة العامـة
السـنوية للمسـاهمين خلال الشـهور
الثالثـة التاليـة لنهايـة السـنة الماليـة،
ويتـم اإلعلان عـن االجتمـاع ونشـر
كافـة البيانـات والمعلومـات والتقاريـر
والقوائـم المطلوبـة لذلـك االجتمـاع
بمـا يتوافـق مـع قانـون الشـركات
التجاريـة ،ونظـام طـرح وإدراج األوراق
الماليـة الصـادر عن هيئة قطر لألسـواق
الماليـة ،وقواعـد التعامـل فـي بورصـة
قطـر  ،والنظـام األساسـي للشـركة،
كمـا يتـم توفيـر صـور مـن هـذه األوراق
لمـن يحتاجهـا من المسـاهمين بغرض
تمكينهـم مـن مناقشـة أداء الشـركة 0
ط) يشـتمل التقريـر السـنوي لمجلـس
اإلدارة إلـى المسـاهمين ،علـى سياسـة
واضحـة لتوزيـع األربـاح ،كمـا يتـم
اإلعلان عـن موعـد صرفهـا فـور اعتماد
الجمعيـة العامـة للتوزيـع المقتـرح
لألربـاح.
25
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الجمعية العامة السنوية
فــي اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة اللذيــن انعقــدا بتاريــخ 26
فبرايــر 2019م  ،صادقــت الجمعيــة العامــة
العاديــة علــى مــا يلــي :
 )1تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي خالل السنة المنتهية
في  ۳۱ديسمبر 2018م والخطة
المستقبلية للشركة.
 )2تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات
المالية للشركة لسنة 2018م.
 )3ميزانية الشركة وحساب
والخسائر لسنة 2018م.

األرباح

 )4التوزيع المقترح لألرباح بنسبة ( )%15من
القيمة اإلسمية للسهم بواقع ()105
ريال ونصف الريال لكل سهم.
 )5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد
مكافآتهم البالغ قدرها ( )2105مليون
ريال.
 )6تقرير الحوكمة لعام 2018م .
 )7سياسة المكافآت للمجموعة لسنة
2019م.
 )8سياسة
العالقة.

معامالت

األطراف

ذوي

عمل

لجنة

 )9صالحيات وإجراءات
الترشيحات والمكافآت.

 )10إعادة تعيين السادة  /إيرنست ويونج
 مراقبين للحسابات للسنة المالية(2019م) بأتعاب قدرها ( )8430000ريال.

الجمعية العامة غير العادية
أيضــا صادقــت الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة التــي انعقــدت فــي ذات التاريــخ -
علــى مــا يلــي :

 )1زيادة رأس مال الشركة بمبلغ
 77.042.580ريال من خالل إصدار أسهم
طرح خاص بعدد  7.704.258سهم.
يتمتع فقط مساهمو األقلية في
الشركة التابعة ،شركة قطر للتأمين
كابيتال المسجلة في مركز قطر للمال،
بكامل حقوق االكتتاب في األسهم
الجديدة ،مع تعديل المادة ()5
من النظام األساسي لتعكس الزيادة
في رأس المال وتفويض مجلس اإلدارة
في استكمال باقي اإلجراءات .
 )2تعديل المادة ( )5من النظام األساسي
لالمتثال لقرار مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق المالية  ،الصادر في اجتماعه
الرابع بتاريخ  16ديسمبر 2018م بأن تكون
القيمة االسمية ( )1ريال قطري كشرط
إلدراج أسهم الشركات في السوق
الرئيسية والسوق الثانية 0
 )3تعديل المادة ( )37من النظام
األساسي فيما يتعلق بالشرط رقم
( )3كشرط من شروط عضوية مجلس
اإلدارة ،بأن يكون عضو المجلس
مساهمًا ومالكًا لعدد مليوني سهم
من أسهم الشركة.
 )4تفويض سعادة رئيس مجلس اإلدارة
أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة
المحررات الالزمة لتعديل النظام
األساسي للشركة بما تقدم.

 .15اإلفصاح
تلتزم الشركة التزامًا تامًا بجميع متطلبات
اإلفصاح التي تقضي بها التشريعات
القائمة وتعليمات الجهات الرقابية
المختلفة ،وهي المتطلبات التي تتوافق
تمامًا مع المتطلبات المنصوص عليها في
قواعد الحوكمة المؤسسية.

ومن أهم هذه المتطلبات نشر المعلومات
حول أسهم الشركة من أجل إطالع
المساهمين والمستثمرين والمتعاملين
بهدف وصول المعلومة المؤثرة في
أسعار األسهم إليهم بشكل متساو وفي
آن واحد بما يتيح فرصًا متساوية التخاذ
القرارات االستثمارية .
ويتحقق مجلس اإلدارة ،من خالل قسم
االلتزام  ،من أن جميع عمليات اإلفصاح التي
تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة
وصحيحة ،وأن التقارير المالية للشركة
مطابقة لمعايير وإرشادات المحاسبة
والتدقيق المنطبقة.
وقد تم خالل العام اإلفصاح عن كافة
القرارات التي أصدرها مجلس اإلدارة
والتي تهم السادة المساهمين وجمهور
المستثمرين والمتعاملين في أسهم
الشركة ،وذلك باإلخطار الفوري لبورصة
قطر وهيئة قطر لألسواق المالية ،باإلضافة
إلى النشر في الصحف المحلية وعلى
الموقع اإللكتروني للشركة.
كما يتم نشر التقارير المالية المدققة
للشركة بالصحف وعلى الموقع
اإللكتروني للشركة ،وذلك إعماال لنصوص
قانون الشركات التجارية وتعليمات
بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية
وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم
المؤسسات المالية .
يتم الحفاظ على خطوط االتصال
المفتوحة لضمان الشفافية واإلفصاح
األمثل ،ويتم تشجيع أصحاب المصلحة
على إبداء وجهات نظرهم للمجموعة.
كما يتم التواصل مع المساهمين
المؤسسيين ومجتمع االستثمار واالتصاالت
العامة من قبل قسم العالقات العامة
من قبل شركة قطر للتأمين 0وقد تم
تعيين المسؤول اإلداري األول للمجموعة
بصفته المتحدث الرسمي للشركة ،وتم
تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م
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وضع برنامج شامل للعالقات العامة
الضمان الحفاظ على قنوات االتصال
المناسبة .

هذا الحدث في إطار المسؤولية االجتماعية
للمجموعة لتحسين صحة المجتمع
القطري وتمشيا مع رؤية المجموعة نحو
تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م .وقد
استهدفت هذه المبادرة رفع مستوى
الوعي وتقديم يد العون للمحرومين
والمحتاجين.

 .16النزاعات

وكجزء من التزامها بالمسؤولية االجتماعية
المؤسسية ،قامت المجموعة بافتتاح دار
أيتام تم إنشاؤه حديثًا لصالح مركز دريمة.
وفي إطار هذه المبادرة ،تعاونت شركة
قطر للتأمين مع مركز دريمة لرعاية
وتمكين األيتام وتوفير اإلسكان الجيد
لهم ودمجهم في المجتمع.

وخالل عام 2019م ،لم تخضع المجموعة
ألية عقوبات تنظيمية مادية لعدم االمتثال
ألحكام النظام .

تعمل المجموعة في قطاع التأمين
وتتعرض لدعاوى قضائية ترفع منها أو
ضدها في سياق أعمالها العادية .ومن
غير العملي التنبؤ بالنتائج النهائية لجميع
الدعاوى المقامة ،وال يعتقد مجلس اإلدارة
أن هذه الدعاوى سيكون لها تأثير مادي
على عملياتها.

 .17المسؤولية المجتمعية
يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير النزاهة
التجارية والقيم األخالقية والحوكمة،
وهو يدرك مسؤولية شركة قطر للتأمين
في إدارة شؤونها من خالل الحكمة
واإلنصاف
والمساءلة
والشفافية
والمسؤولية االجتماعية ،وبالتالي ضمان
استدامتها مع الحفاظ على مصالح جميع
أصحاب المصلحة.
تتضمن مبادرات المسؤولية االجتماعية
التي تطلقها شركة قطر للتأمين تقديم
الدعم للجهود المجتمعية في المجاالت
الثقافية والرياضية والتعليمية والصحية.
تتبنى المجموعة مبادرات المسؤولية
االجتماعية في جميع المجاالت  -الصحة
والبيئة والرياضة والتعليم .وفي هذا اإلطار،
أطلقت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي ،إحدى الشركات التابعة
للمجموعة ،مبادرة لتنظيم حدثًا لتقديم
فحوصات طبية مجانية من مختلف األنواع،
عبر مختلف المراكز الطبية في قطر .يأتي
27
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بهدف التشجيع على الرياضة والمحافظة
على الصحة العامة في المجتمع ،رعت
المجموعة كأس كتارا العالمية للكرة
الطائرة .كما كانت المجموعة الراعي
البالتيني لبطولة كرة القدم التي نظمتها
مؤسسة حمد الطبية.

 .18الخالصة
تلتزم المجموعة منذ تأسيسها التزامًا
راسخًا بمتطلبات ومبادئ الحوكمة
المؤسسية التي أرستها القواعد واللوائح
المطبقة ،والمجموعة إذ تشق طريقها نحو
المستقبل لن تألو جهدًا في تحقيق أرقى
المستويات على صعيد ثقافة حوكمة
مؤسسية مواكبة للمعايير الدولية .
وباهلل التوفيـق ،،،
خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

المساهمون المالكون لعدد (مليوني سهم) فأكثر
كمـا فـي 2019/12/31م
م

رقم
المساهم

1

57737

صندوق المعاشات الهيئة العامة
للتقاعدوالتأمينات االجتماعية

2

63475

شركة بروق التجاريه

175٫418٫260

3

7153

خليفه خالد حمد عبداهلل ال ثانى

159٫265٫830

%4.88

4

453647

صندوق المعاشات العسكريالهيئة العامة
للتقاعد

127٫793٫589

%3.91

5

297357

المانع كابيتال القابضه

125٫210٫960

%3.83

6

320

يوسف حسين على عبداهلل كمال

94٫185٫410

%2.88

7

554

خالد محمد ال ثانى

75٫871٫200

%2.32

8

396267

الهرماس لالستثمار

56٫223٫400

%1.72

9

60187

شركه المرقاب كابيتال

51٫662٫200

%1.58

10

2016

المالحه القطريه

40٫679٫510

%1.25

11

60000

حمد جاسم جبر محمد ال ثانى

38٫758٫850

%1.19

12

616

خليفه عبداهلل النعمه

34٫119٫400

%1.04

13

676

احمد يوسف فخرو

32٫950٫630

%1.01

14

164

عبداهلل خليفه عبداهلل العطيه

30٫576٫950

%0.94

15

293295

30٫000٫000

%0.92

16

4691

ورثةعبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف
المانع

27٫893٫590

%0.85

17

230700

الغارية لألستثمار العقارى

25٫982٫660

%0.80

18

399751

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
STOCK INDEX FUND

25٫405٫631

%0.78

19

4796

شركه الجيده للسيارات والتجاره

25٫300٫000

%0.77

20

256404

 9صندوق وادي السيل

25٫291٫080

%0.77

اإلســــــــم

KBH HOLDING LIMITED

عدد األسهم

النسبة

322٫341٫490

%9.87
%5.37
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29

شركه ابراهيم بن يوسف جيده واوال ده

24٫416٫080

%0.75

44

552

مشعل بن حمد بن خليفه ال ثانى واخوانه

14٫630٫040

%0.45

21

7108

24٫005٫620

%0.73

45

7116

احمد على اكبر على اكبر

14٫228٫520

%0.44

22

86575

حالول لال ستثمار العقارى

22٫965٫438

%0.70

46

404

محمد مبارك صالح الخليفى

14٫180٫660

%0.43

23

399781

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND

%0.68

47

402

محمد داود محمد حسين ابوكشيشه

14٫093٫030

%0.43

48

623

خالد عبداهلل حسين نعمه النعمه

13٫608٫970

%0.42

24

196285

شركة بوزوير للعقارات

22٫130٫010

49

555

خالد حمد عبداهلل جاسم ال ثانى

13٫290٫110

%0.41

25

5925

جاسم محمد جيده

21٫900٫000

%0.67

50

430

فاطمه حسن المال الجفيرى

12٫891٫510

%0.39

26

27262

حمد فيصل ثانى جاسم ال ثانى

21٫445٫370

%0.66

51

87170

شركه رأس ركن لال ستثمار العقارى

12٫773٫460

%0.39

27

341

ناصر ابراهيم حسن الهيل

20٫042٫770

%0.61

52

252321

مها كابيتال

12٫729٫520

%0.39

28

641

شركه حسن حسن المال واوال ده للتجاره

20٫000٫000

%0.61

53

269988

 4صندوق الوطني

12٫572٫051

%0.38

29

604

جهاز قطر لالستثمار

19٫825٫700

%0.61

54

5198

الوجبة لتطوير االعمال

11٫796٫330

%0.36

30

196202

شركة ابناء عبدالجليل عبدالغنى ناصر
للتجاره

18٫444٫400

%0.56

55

172107

علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف

11٫500٫000

%0.35

31

14619

GOVERNMENT OF THR REPUBLIC OF
SINGAPORE

56

750

احمد عبداهلل الخال

11٫194٫500

%0.34

57

1136

على بن خليفه الهتمى وشركاه

10٫840٫790

%0.33

32

1560

احمد عبدالرحمن يوسف العبيدان

58

46414

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD.
AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION
INVESTMENT FUND

33

16453

10٫734٫250

%0.33

34

682

احمد عبدالرحمن المانع

18573

ابراهيم حسن ابراهيم اال صمخ

10٫000٫000

%0.31

35

888

عبدالرحمن سعود فهد جاسم ال ثانى

9٫948٫373

%0.30

36

181

مى عبداهلل حسين نعمه النعمه

9٫721٫880

%0.30

9٫477٫450

%0.29
%0.28

18٫072٫849

%0.55

17٫120٫000

%0.52

16٫243٫260

%0.50

16٫000٫000

%0.49

حسن علىاكبر غلومرضا رضوانى

15٫866٫710

%0.49

59

محمد يوسف العالى

15٫845٫960

%0.49

60

12215

37

17819

ورثة محمد وسلطان ابناء يوسف عبيدان
فخرو

15٫739٫800

%0.48

61

392

38

645

حسين ابراهيم الفردان

15٫600٫500

%0.48

62

421267

GOLDMAN SACHA INTERNATIONAL

39

14498

ISHARES CORE MSCI EMERGING
MARKETS ETF

63

200480

مجموعة الكمال الدوليه

9٫162٫700

15٫090٫239

%0.46

64

174

فاروق عبداهلل حسين نعمه النعمه

9٫140٫000

%0.28

40

256403

 8صندوق وادي السيل

15٫047٫000

%0.46

65

843

يوسف احمد الباكر

8٫865٫560

%0.27

41

63645

فكتور نظيم رضا اغا

15٫000٫000

%0.46

66

47019

احمد صالح احمد الخال قى

8٫540٫440

%0.26

42

75177

أيجل للتوكيال ت التجارية ذ.م.م.

14٫970٫610

%0.46

67

184

يوسف عبداهلل حسين نعمه النعمه

8٫464٫000

%0.26

43

219321

شركة الفالح للتجارة واالستثمار العقاري

14٫937٫210

%0.46

68

14566

8٫373٫940

%0.26

ورثةامنه عبداهلل محمد الغزال
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30

31

69

479

على محمد الخاطر

8٫370٫190

%0.26

95

5029

احمد ناصر العبيدان

5٫945٫400

%0.18

70

1533

البنك التجارى القطرى

8٫321٫130

%0.25

96

19042

شمال ن مرزوق الشمال ن

5٫818٫480

%0.18

71

56796

وصيه المتوفىناصر خالد خميس الربان

8٫037٫900

%0.25

97

101880

EMFR LIMITED

5٫780٫401

%0.18

72

224

ناصر عبدالغنى عبدالغنى ناصر ال
عبدالغنى

8٫025٫700

%0.25

98

421485

5٫768٫362

%0.18

99

61480

محمد ناصر محمد ناصر القحطاني

5٫716٫019

%0.18

73

73110

تميم حمد جاسم جبر ال ثانى

7٫830٫130

%0.24

100

266930

 3صندوق الوطني

5٫660٫377

%0.17

74

86868

فالح حمد جاسم جبر ال ثانى

7٫830٫130

%0.24

75

399074

BANQUE NATIONALE SUISSE

7٫553٫870

%0.23

101

45350

BLACKROCK MSCI EQUITY INDEX
FUNDQATAR

5٫539٫076

%0.17

76

223

نفيسه احمد محمد احمد

7٫432٫680

%0.23

102

11228

 6صندوق وادي السيل

5٫485٫320

%0.17

77

228

شريده سعد الكعبى

7٫338٫320

%0.22

103

391

محمدنور عبداهلل محمد العبيدلى

5٫453٫280

%0.17

78

52910

ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY

7٫134٫940

%0.22

104

86576

العديد لال ستثمار العقارى

5٫322٫510

%0.16

79

44767

PEOPLE,S BANK OF CHINA

7٫039٫000

%0.22

105

5750

سعد عبدالعزيز سعد ال سعد الكوارى

5٫135٫130

%0.16

80

1532

اسماعيل محمد مندنى العمادى

7٫026٫300

%0.22

106

753

ماجد سعد راشد ال سعد

5٫039٫720

%0.15

81

21764

INTERTRUST EMPLOYEE BENEFIT
TRUSTEE LIMITED

6٫888٫758

%0.21

107

549

على سعود ال ثانى

5٫004٫420

%0.15

108

34525

محمد عبداهلل زيد ال محمود

5٫000٫000

%0.15

82

266754

سيف مرزوق الشمال ن

6٫737٫170

%0.21

109

666

بنك قطر الوطنى

4٫954٫270

%0.15

83

21421

ورثه محمد على الزينى

6٫698٫600

%0.21

110

226250

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

4٫940٫833

%0.15

84

486

عبدالرحمن يعقوب الجابر

6٫521٫360

%0.20

111

408

محمد مبارك المعاضيد

4٫832٫890

%0.15

85

56643

شركه مرزوق الشمال ن واوال ده

6٫507٫810

%0.20

112

297315

QE INDEX ETF

4٫827٫594

%0.15

86

169

عبداهلل احمد ال ثانى

6٫480٫650

%0.20

113

18944

عادل عبدالعزيز عبداهلل خشابى

4٫713٫390

%0.14

87

251

احمد خالد ال ثانى

6٫386٫310

%0.20

114

339

ناصر عبدالرحمن تلفت

4٫704٫890

%0.14

88

779

المتوفى عبداهلل عبدالرحمن يوسف عبيدان

6٫320٫170

%0.19

115

4394

ناصر عبدالرحمن درويش فخرو

4٫674٫140

%0.14

89

56646

خليفه عبداهلل تركى السبيعى

6٫276٫650

%0.19

116

256405

 10صندوق وادي السيل

4٫553٫120

%0.14

90

56494

محمد يوسف حسين على كمال

6٫193٫773

%0.19

117

39405

عبداهلل صالح المانع

4٣475٫400

%0.14

91

340

ناصر خليل ابراهيم يوسف الجيده

6٫083٫500

%0.19

118

14428

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

4٫441٫366

%0.14

92

1216

عبدالعزيز حسين صال ت

6٫009٫120

%0.18

119

6239

جاسم حمد جاسم جبر ال ثانى

4٫426٫790

%0.14

93

424

غاده عبداهلل حسين نعمه النعمه

6٫000٫000

%0.18

120

235482

جامعة قطر

4٫308٫590

%0.13

94

324

يوسف جاسم فخرو

5٫956٫160

%0.18

121

173023

محمد ابراهيم حسن ابراهيم االصمخ

4٫300٫000

%0.13

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م

J.P.MORGAN SECURITIES PLC

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م

32

33

146

39019

NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY
SERVICES LIMITED ASTRUSTEE OF ST.
JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TR

3٫486٫920

%0.11

53624

عبداهلل جاسم محمد جبر المسلم

3٫451٫090

%0.11

جاسم على ال ثانى

3٫433٫490

%0.11

3٫409٫870

%0.10
%0.10

حجر احمد حجر ال بوطامى البنعلى

4٫298٫740

%0.13

122

702

 7صندوق وادي السيل

4٫290٫980

%0.13

123

256402

4٫282٫430

%0.13

147

124

7149

سحيم خالد حمد عبداهلل ال ثانى

%0.13

148

544

125

22199

عبدالعزيز ابراهيم رضوانى

4٫148٫470

149

266755

نوريه مرزوق الشمال ن

126

1537

لوميراج العقارية

4٫110٫740

%0.13

150

58285

محمد جاسم محمد جبر المسلم

3٫394٫590

127

23982

STATE STREET MSCI QATAR INDEX
NONLENDING COMMON TRUST FUND

4٫095٫320

%0.13

151

282602

AL WATANI FUNDS 5

3٫392٫028

%0.10

152

226

هند عبدالغنى ال عبدالغنى

3٫332٫660

%0.10

128

49047

امل عبدالغنى عبدالغنى ناصر العبدالغنى

4٫026٫130

%0.12

153

86905

وقف محمد جاسم ال ثانى

3٫247٫960

%0.10

129

22354

شيخه ضابت محمد الضابت الدوسرى

4٫014٫310

%0.12

154

5772

زيدان حسنى حسين عبداهلل الزيدان

3٫240٫000

%0.10

130

84185

شركه الزباره لالستثمار العقاري

3٫967٫320

%0.12

155

1572

احمد درويش جاسم الدرويش

3٫222٫690

%0.10

131

85580

شبكة الجزيرة الفضائية

3٫952٫350

%0.12

156

44862

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC

3٫221٫528

%0.10

132

5343

مازن جاسم جيده

3٫922٫650

%0.12

133

45098

LEGAL AND GENERAL
ASSURANCEPENSIONS
MANAGEMENTLIMITED

3٫829٫561

%0.12

157

56929

ورثه احمد محمد الفهد الكوارى

3٫143٫980

%0.10

158

107

خلف احمد المناعى

3٫121٫271

%0.10

134

23678

EMERGING MARKETS EQUITY INDEX
MASTER FUND

3٫819٫330

%0.12

159

34586

حمد عبدالرحمن ال ثانى

3٫059٫240

%0.09

160

12374

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

3٫026٫251

%0.09

135

688

احمد يوسف عبدالرحمن فخرو

3٫768٫400

%0.12

161

811

علي جاسم محمد جاسم ال ثاني

3٫023٫060

%0.09

136

84245

قطر للوقود

3٫757٫695

%0.12

162

5954

باسم احمد خليل الباكر

3٫011٫330

%0.09

137

8214

نور عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي

3٫724٫500

%0.11

163

50922

بنك قطر للتنميه

3٫007٫730

%0.09

138

399261

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM

3٫708٫434

%0.11

164

800

ورثةخليل ابراهيم غلوم رضا رضواني

3٫000٫250

%0.09

139

4955

جاسم يوسف احمد الجمال

3٫670٫500

%0.11

165

49246

حمد محمد المعاضيد

3٫000٫000

%0.09

140

252231

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

3٫641٫170

%0.11

166

399742

STICHTING PGGM DEPOSITARY

2٫993٫657

%0.09

167

12969

THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL
PENSION FUNDAP7 EQUITY FUND

2٫982٫677

%0.09

141

275226

وقود الدولية

3٫625٫425

%0.11

168

226435

NOTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS
COLLECTIVE FUNDS TRUST

2٫978٫054

%0.09

142

483

عتيق فرج الحمد

3٫579٫630

%0.11

143

421318

شركة الجيده لالستثمار والتطوير العقاري

3٫574٫260

%0.11

19726

المتوفي محمد مرزوق شمال ن على الشمال ن

2٫966٫140

%0.09

144

1344

سعاد مرزوق الشمال ن

3٫565٫000

%0.11

169

534

محمد عبدالرحمن حمد عبداهلل ال ثاني

2٫953٫990

%0.09

145

293127

PERLIER INVESTMENT COMPANY

3٫564٫940

%0.11

170
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34

35

عبدالرحمن عبداهلل غانم العبدالرحمن ال
ثاني

2٫425٫000

%0.07

2٫417٫820

%0.07
%0.07

عبدالعزيز عبدالرحمن حمد عبداهلل ال ثاني

2٫864٫290

%0.09

171

533

EMERGING MARKETS INDEX
NONLENDABLE FUND

2٫789٫100

%0.09

172

23679

حسن عبداهلل فخرو

2٫781٫950

%0.09

198

173

123

فهد عبد الرحمن احمد العبيدان

2٫778٫980

%0.09

199

73108

174

6336

2٫752٫830

%0.08

200

73109

شريفه حمد جاسم جبر ال ثانى

175

57798

فهد محمد جبر القابضه

%0.08

201

76052

العنود حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

176

46318

MSCI EQUITY INDEX FUND B QATAR

2٫743٫740

202

76054

نور حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

%0.07

177

272

ناصر عبداهلل احمد الخال

2٫729٫909

%0.08

86852

مي حمد جاسم جبر ال ثاني

2٫415٫950

%0.07

178

46370

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

2٫727٫440

%0.08

203

علياء حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

%0.07

179

99714

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز العبدالغنى

2٫710٫190

%0.08

204

29992

هيفاء حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

%0.07

180

21217

شركة قطر لوقود الطائرات

2٫679٫987

%0.08

205

99922

2٫405٫040

%0.07

181

7159

جاسم خالد حمد عبداهلل ال ثانى

2٫670٫480

%0.08

206

165

فيصل راشد النعيمى

%0.07

182

16929

احمد حسين محمد عبداهلل

2٫658٫240

%0.08

207

47016

فهد حسين الفردان

2٫401٫150

183

409

عبدالرحمن حسن محمد عبداهلل الهيدوس

2٫656٫000

%0.08

208

1439

حسن على درويش

2٫392٫798

%0.07

184

5127

نواف جاسم جيده

2٫642٫220

%0.08

209

227417

FUTURE FUND BOARD OF GUARDANS

2٫376٫853

%0.07

185

399786

VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS INDEX
FUND

2٫608٫896

%0.08

210

271592

MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL PLC

2٫347٫855

%0.07

186

45262

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC

2٫607٫964

%0.08

211

5406

فاطمه على المسلمانى

2٫314٫290

%0.07

187

47240

على يوسف كمال

2٫599٫730

%0.08

212

297176

جاسم محمدالمسلم واوال ده للعقارات
والخدمات

2٫310٫580

%0.07

188

687

احمد على مهنا الضابت الدوسرى

2٫574٫730

%0.08

213

21706

محمد راشد عبداهلل فهد الخاطر

2٫300٫000

%0.07

189

50820

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الخليفى

2٫567٫890

%0.08

214

47002

جاسم جابر الجابر

2٫283٫150

%0.07

190

4499

محمد ابراهيم محمد الميرزه

2٫520٫658

%0.08

215

253

عبدالرحمن خالد ال ثانى

2٫255٫610

%0.07

191

703

ابراهيم عبداللطيف المهندى

2٫514٫290

%0.08

216

298

ابراهيم محمد العسيرى

2٫249٫180

%0.07

192

110797

احمد محمد ابراهيم نابينا

2٫500٫000

%0.08

217

23921

ISHARES MSCI QATAR ETF

2٫245٫241

%0.07

193

5753

ورثة سعد محمد عبد اللطيف المانع

2٫449٫500

%0.07

218

469

عبداهلل محمد الجابر

2٫189٫270

%0.07

194

20119

عبداهلل عيد محمود ابراهيم البردينى

2٫430٫990

%0.07

219

18986

طارق مرزوق الشمال ن

2٫188٫900

%0.07

195

229183

UBS AG

2٫430٫544

%0.07

220

294

محمد سليمان الحيدر

2٫177٫850

%0.07
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196

84299

197

7040

عائشه يوسف فخرو

73107

مريم حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

لمياء حمد جاسم جبر ال ثانى

2٫415٫950

%0.07

2٫415٫950

%0.07
%0.07
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36

221

43797

عبدالحميد على اكبر رضوانى

2٫172٫550

%0.07

222

266190

HSBC BANK PLC

2٫162٫113

%0.07

223

4671

عبداهلل صالح يعقوب الساعى

2٫139٫280

%0.07

224

18085

عبداهلل خالد العطيه

2٫125٫900

%0.07

225

1489

جاسم حسين ابوعباس الجابر

2٫118٫466

%0.06

226

6723

خليفه جاسم ال ثانى

2٫070٫000

%0.06

227

4800

شركة الفردان لال ستثمار

2٫011٫320

%0.06

228

47143

راشد محمد الخاطر

2٫007٫230

%0.06

229

532

مريم سلطان الكوارى

2٫004٫330

%0.06

230

149

عيسى مطر على الربيعه الكوارى

2٫002٫280

%0.06

231

49587

سعود خالد ال ثانى

2٫000٫000

%0.06

232

63476

ابراهيم محمد ابراهيم نابينا

2٫000٫000

%0.06

233

667

بنك الدوحه

2٫000٫000

%0.06

المجموع

37

تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للعام 2019م

%87.86 2٫869٫671٫284٫00

