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الصحــي  والتأميــن  الحيــاة  لتأمينــات  إم  إل  كيــو  شــركة  تأسســت 
إم  إل  كيــو  شــركة  باســم”  يلــي  فيمــا  إليهــا  )ويشــار  ش.م.ع.ق 
تاريــخ  فــي  محــدودة  مســؤولية  ذات  كشــركة  “الشــركة”(  أو   “
قطــر  مصــرف  قبــل  مــن  مرخصــة  شــركة  وهــي   .2018 أبريــل   30
المركــزي للقيــام بأنشــطة التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الطبــي.

الحوكمــة. بنظــام  الشــركة  التــزام  يوضــح  بيــان  يلــي  فيمــا 

المقدمة

وبعــد تأسيســها عــام 2018، اســتحوذت الشــركة علــى محفظــة أعمــال التأميــن الخاصــة بشــركة  كيــو 

اليــف لتأمينــات الحيــاة والتأميــن الصحــي، وهــي شــركة تأميــن مســجلة ومرخصــة مــن قبــل مركــز قطــر 

ــو 2011. ــذ يوني ــال من للم

بموجــب قــرار الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المــؤرخ فــي 22 نوفمبــر 2020، قــرر المؤسســون، بصفتهــم 

ــى  ــدودة إل ــؤولية مح ــركة ذات مس ــن ش ــركة م ــل الش ــاطها، تحوي ــول نش ــل تح ــركة قب ــاهمي الش مس

شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي بورصــة قطــر وخاضعــة لرقابــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

ــر  ــركة قط ــع ش ــين، م ــة للمؤسس ــركة مملوك ــت الش ــة، كان ــاهمة عام ــركة مس ــى ش ــول إل ــل التح وقب

ــركة. ــهم الش ــن أس ــك %85 م ــت تمتل ــي كان ــن ش.م.ع. ق الت للتأمي

تتمّثــل رؤيــة الشــركة فــي توفيــر منتجــات وخدمــات عاليــة القيمــة للتأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي 

بهــدف الوصــول إلــى العمــالء واالحتفــاظ بهــم ومنحهــم تجربــة تمّلــك كاملــة بصــورة مرضيــة لهــم أينمــا 

كانوا.

ــن  ــاة والتأمي ــى الحي ــن عل ــال التأمي ــة أعم ــى تنمي ــة عل ــنوات القادم ــي الس ــركة ف ــز الش ــب تركي ــا ينص كم

الطبــي مــن خــالل المنتجــات والخدمــات المبتكــرة التــي تتمحــور حــول العمــالء. كمــا ســتعمل الشــركة 

ــة. ــالء الحالي ــا العم ــتويات رض ــز مس ــع تعزي ــو م ــي النم ــدة ف ــاق جدي ــق أف ــى تحقي عل

وعلــى الرغــم مــن إدراج الشــركة مؤخــًرا فــي ســوق األوراق الماليــة، فــإن نظــام الحوكمــة والرقابــة 

ــة،  ــالت الحق ــي وأي تعدي ــكل التنظيم ــات والهي ــية والسياس ــق التأسيس ــن الوثائ ــف م ــذي يتأل ــة ال الداخلي

يوضــح أن الشــركة اعتمــدت متطلبــات ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وبالتالــي تحقيــق أهــداف نظــام 

الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، “نظــام الحوكمــة”، باالضافــة الــى أفضــل الممارســات 

ــة. ــي الحوكم ــة ف الدولي

4 www.qlm.com.qa



يؤكــد مجلــس اإلدارة أن هيــكل الحوكمــة يحــدد بشــكل فعــال القضايــا الجوهريــة التــي تؤثــر على قــدرة الشــركة على خلق 

القيمــة، ويســتجيب لهــا، ويعمــل علــى توصيلهــا، كمــا يقــّر بمســؤوليته عــن ضمــان نزاهــة عمليــة إعــداد تقاريــر الحوكمــة 

ــادل.  ــه وع ــكل نزي ــة بش ــا الجوهري ــة القضاي ــاول كاف ــر يتن ــذا التقري ــأن ه ــن ب ــو يؤم ــنوية وه الس

يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير نزاهة األعمال، والقيم األخالقية، والحوكمة، ويقر بمســؤولية الشــركة عن إدارة شــؤونها 

بحكمــة وشــفافية ومســاءلة وإنصــاف ومســؤولية اجتماعيــة، وبالتالــي بحيــث تضمــن اســتدامتها مــع حمايــة مصالــح كافــة 

الجهــات المعنيــة. كمــا يقــّر مجلــس اإلدارة أيًضــا بالعالقــة بيــن الحوكمــة الرشــيدة، مــن جهــة، وممارســات إدارة المخاطــر 

بهــدف تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وأدائهــا، من جهة أخــرى. تلتزم الشــركة بنظام حوكمة حيث تشــّكل القيم 

األخالقيــة والنزاهــة فيــه المعاييــر األساســية لالمتثــال، كمــا تقــوم بمراجعة الهيكليــات والعمليــات المعتمدة لديها باســتمرار 

وتعدلهــا لتســهيل عمليــة القيــادة الفعالة، واالســتدامة، ومواطنة الشــركات بهدف دعم اســتراتيجية الشــركة، وإبــراز معايير 

حوكمة الشــركات الوطنية والدوليةـ وعمليات التطوير وأفضل الممارســات.

يعزز مجلس اإلدارة ويدعم أعلى معايير الحوكمة المؤسسية ويصادق على مبادئ نظام الحوكمة. كما تلتزم شركة كيو إل 
إم أيًضا بمتطلبات الحوكمة الرشيدة المؤسسية على النحو المقّرر من قبل الجهة الرقابية التي تخضع لها وهي مصرف قطر 
المركزي، فضًلا عن أحكام القانون رقم 11 لسنة 2015، قانون الشركات التجارية، في دولة قطر وغيرها من اللوائح المعمول بها.

الشركة،  ثقافة  في  مغروسة  الحوكمة  نظام  مبادئ  أن  اإلدارة  مجلس  يرى  التقرير،  هذا  في  المستعرضة  للسنة  بالنسبة 
والضوابط الداخلية والسياسات واإلجراءات التي تحكم السلوك المؤسسية داخل نطاق الشركة. كما سيستمر مجلس اإلدارة 
في االلتزام بتعزيز هذه المبادئ والروح المتوخاة من نظام الحوكمة في عمليات الشركة. كما تواصل الشركة العمل على 
المالية. نتائج ممتازة بما يتماشى مع نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق  الداخلية لتحقيق  الرقابة  تعزيز أنظمة 
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وضعــت شــركة كيــو إل إم لتأمينــات الحيــاة والتأميــن الصحي هيــكاًل داخليًا للحوكمــة يحّدد األدوار والمســؤوليات هي
لــكل مكــون مــن مكونــات النظــام. يعيــن الشــركاء فــي الشــركة أعضــاء مجلــس اإلدارة الــذي يتوّلــى بــدوره إدارة 
الشــركة كمــا يقــوم مجلس اإلدارة بتشــكيل لجان لتوزيع مســؤولياته بطريقة فعالة. يقــدم رئيس مجلس اإلدارة 
التعليمــات والتوجيهــات العامــة لمجلــس اإلدارة. وفــي عــام 2021، قامــت لجــان مجلــس اإلدارة المختلفــة بدعــم 

مجلــس اإلدارة، وهي:

وبصــرف النظــر عــن لجــان مجلــس اإلدارة، تمتلــك الشــركة أيًضــا العديــد مــن لجــان اإلدارة التــي يضطلــع كل منهــا 
بالمسؤولية عن وظيفة دقيقة بالشركة. وتتألف وظائف الرقابة الداخلية من االلتزام، وإدارة المخاطر، واالكتواري، 
والتدقيــق الداخلــي. وُتعــد هــذه الوظائف جزء مهم مــن هيكل الحوكمة العام. يبّين هــذا التقرير في ما بعد دور 

ومســؤوليات مجلــس اإلدارة، ولجانــه، ولجــان اإلدارة، وكافة وظائــف الرقابة الداخلية.

لجنة التدقيق

لجنة إدارة المخاطر وااللتزام

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة االستثمار
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مجلس اإلدارة

مجلس  ميثاق  إعداد  تم  وقد  الشركات.  حوكمة  وتوصيات  مبادئ  يتضمن  الذي  الحوكمة  نظام  اإلدارة  مجلس  ميثاق  يعتمد 
نظام  في  به  الموصى  النحو  على  للشركات،  الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  مع  وتوافقه  صياغته  من  للتأكد  الحالي  اإلدارة 
الصحي؛  والتأمين  الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  لشركة  العامة  األهداف  تحديد  يلي:  ما  المجلس  صالحيات  وتشمل  الحوكمة. 
إم  إل  كيو  بها  تلتزم  وموجزة  واضحة  حوكمة  سياسة  صياغة  اإلدارة؛  مع  باالشتراك  األهداف  تلك  لتحقيق  استراتيجيات  إعداد 
ولجانه  اإلدارة  مجلس  أداء  وتقييم  والمساءلة؛  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات  فصل  أو  تفويض  الصحي؛  والتأمين  الحياة  لتأمينات 
بالتقرير. المشمولة  للفترة  لميثاقه  وفًقا  مرضية  بصورة  مسؤولياته  اإلدارة  مجلس  استوفى  وقد  اإلدارة.  مجلس  وأعضاء 

اعتمد مجلس اإلدارة مواثيق لجان مجلس اإلدارة التي تبّين نظام عمل اللجان وتتضمن مبادئ وتوصيات 
نظام الحوكمة.

نظام عمل اللجان

ميثاق مجلس اإلدارة 1.4

يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العموميــة للشــركاء وفًقــا للقواعــد والشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة. يتــم تفويــض عضــو مجلــس اإلدارة بحيــازة مــا ال يقــل عــن 100,000 

)مئــة ألــف( ســهم فــي الشــركة.

تنــص المــادة )97( مــن قانــون الشــركات التجاريــة والمــادة )6( مــن نظــام الحوكمــة علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس 
اإلدارة مــن المســتقلين وأن يتمتعــون بالخبــرة الالزمــة مــع إعفائهــم مــن شــرط امتــالك الحصــص.

تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي لمــدة 5 ســنوات اعتبــاًرا مــن 2020 زحتــى 2025 فــي الجمعيــة العموميــة 
التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 30 ديســمبر 2020 يتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، وهــو جميعهــم مواطنيــن 
قطرييــن، بعــدة ســنوات مــن الخبــرة المتنوعــة فــي القطاعــات الماليــة واالقتصاديــة الكليــة. فيمــا يلــي بيانــات أعضــاء 

ــم: ــك صالحياته ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم مجل

تشكيل مجلس اإلدارة 2.4
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الفئة البيانات الشخصية والعضوية في مجالس 
أخرى نسبة رأس المال عدد الحصص 

المملوكة * التمثيل اسم عضو مجلس اإلدارة الرقم.

غير مستقل-
غير تنفيذي

رجــل أعمــال ووزيــر ســابق، وعضــو مجلــس إدارة شــركة 
الكهربــاء والمــاء القطريــة، وشــركة وقــود. هــو الرئيــس 
بينونــة،  مختبــرات  كيــه،  بــي  إس  لشــركة  المؤســس 
شــركة كيفــر ذ.م.م، والمؤسســة الهولنديــة، وماســترو 
الســيارات. قيــادة  لتعليــم  الخبــرة  ومدرســة  قطــر، 

25% 87,5000,000
ممثل عن شركة 

قطر للتأمين 

ش.م.ع.ق

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
1

غير مستقل-
تنفيذي

ونائــب  للتأميــن  قطــر  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
إم.  إل  كيــو  لشــركة  الســابق  التنفيــذي  الرئيــس 
ونظــرًا  ويلــز.  فــي  ويلــز  ســاوث  جامعــة  خريــج  وهــو 
فــي  فعــال  دور  لــه  كان  وخبرتــه،  المعرفيــة  لثروتــه 
تقديــم الحلــول المبتكــرة كرائــد فــي مجــال قطــاع 
والعالمــي. اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  التأميــن، 

السيد سالم خلف المناعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب

2

مستقل-تنفيذي

ــد  ــة حم ــي مؤسس ــة ف ــق الصحي ــر المراف ــس تطوي رئي
المــواد  إلدارة  الســابق  التنفيــذي  والمديــر  الطبيــة، 
الطبيــة.  حمــد  مؤسســة  فــي  المشــتريات  ورئيــس 
فــي  الخبــرة  مــن  عاًمــا  ثالثيــن  مــن  أكثــر  ويمتلــك 
البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحاصــل  األعمــال  مجــال 
إيســترن  جامعــة  مــن  الصحيــة  الخدمــات  إدارة  فــي 
ــة. ــة الطبي ــدة. المؤسس ــات المتح ــي الوالي ــنطن ف واش

------ ------------- بنفســه

السيد / حمد ناصر عبد اهلل محمد آل 
خليفة

عضو
3

غير مستقل-
غير تنفيذي

الخبــرة  مــن  عقــود  ويمتلــك  ســابق،  سياســي 
االســتراتيجية  الوظائــف  مــن  العديــد  تولــى  وقــد 
وزارة  ذلــك:  فــي  بمــا  دبلوماســية،  مناصــب  فــي 
فــي  قطــر  لدولــة  العامــة  والقنصليــة  الخارجيــة، 
ومكتــب  الفلبيــن،  فــي  قطــر  وســفارة  كراتشــي، 
الخارجيــة. ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  معالــي 

5% 17,500,000
ممثاًل عن شركة 

المرقاب كابيتال 

ذ.م.م

السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي

عضو
4

غير مستقل-
غير تنفيذي

ــاريع واإلرث. ــا للمش ــة العلي ــي باللجن ــن الوطن ــر األم مدي
وقــد  عســكرية  خلفيــة  مــن  جاســم  الســيد  ينحــدر 
قطــر. لدولــة  المســلحة  القــوات  فــي  طيــاًرا  عمــل 

5% 17,500,000
ممثاًل عن شركة 

البروج التجارية 

ذ. م. م

 السيد جاسم محمد علي أبو جاسم
الكعبي

عضو

5

مستقل

مديــر أول -الشــؤون الماليــة فــي شــركة أوريــدو قطــر، 
ونــال درجــة البكالوريوس فــي إدارة األعمــال من جامعة 
ماريماونــت فــي الواليــات المتحــدة ودرجــة الماجســتير 
فــي التحــول الرقمــي مــن جامعــة اتــش إي ســي باريــس

تولــى عــدة مناصب عليا في مجــال الخدمات المصرفية 
وإدارة المخاطــر وضمــان اإليــرادات واألنظمــة الماليــة.

------ ------------- بنفســه
السيد عيسى محمد المهندي

عضو
6

غير مستقل-
غير تنفيذي

أخصائــي أول االســتثمار وإدارة المخاطــر فــي قســم 
والتأمينــات  للتقاعــد  العامــة  الهيئــة  فــي  العمليــات 

االجتماعيــة.
وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة 
وشــهادة فرعيــة فــي الماليــة، ولديهــا أكثــر مــن اثنــي 
عشــر عاًمــا مــن الخبــرة فــي قســم االســتثمار فــي 
ــد  ــة بع ــات االجتماعي ــد والتأمين ــة للتقاع ــة العام الهيئ
أن عملــت ســابًقا بوظيفــة مســؤول امتثال وفي قســم 

الخزانــة لمــدة 4 ســنوات

10.57% 36,983,634

يمثل الهيئة 

العامة للتقاعد 

والتأمينات 

االجتماعية

السيدة فاطمة حسن كافود

عضو
7

مستقل

وتشــغيل  إدارة  ومديــر  -التجــاري  التنفيــذي  المديــر 
ع.  م.  ش.  للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  فــي  العقــاري 
ــو  ــر. وه ــة قط ــي دول ــدة ف ــاء الرائ ــركة البن ــي ش ق. وه
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 
انتركونتيننتــال.  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  الدوليــة 
ــدة  ــركة المتح ــع الش ــرى م ــة أخ ــب إداري ــغل مناص وش
يوســف بــن  مجموعــة  ومــع  ق  ع  م  ش  للتنميــة 

------ ------------- بنفســه
السيد حسين أكبر الباكر

عضو
8

              

عدد األسهم المملوكة ونسبة رأس المال كما في 31/12/2021
تمتلك شركة قطر للتأمين 87,5000,000 حصة ٪25 من رأس المال

تمتلك شركة المرقاب كابيتال ذ. م. م 17,500,000 حصة ٪5 من رأس المال
تمتلك شركة بروق للتجارة ذ. م. م 17,500,000 حصة بنسبة ٪5 من رأس المال

تمتلك الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 36,983,634 حصة بنسبة ٪10.57 من رأس المال

*

**

**

**

**

2.4 تشكيل مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إدارة الشركة. ويشمل ذلك تحديد األهداف واالستراتيجيات الالزمة لتشغيل الشركة ومراقبة تنفيذها من جانب اإلدارة 

التنفيذية.

هذه المسؤوليات المنوطة بمجلس اإلدارة موضحة في ميثاق مجلس اإلدارة.

رئيس مجلس اإلدارة هو المســؤول عن ســير عمل المجلس. حيث يضمن أن تكون المناقشــة حول كافة القضايا الرئيســية فعالة وفي الوقت المناســب، 

باإلضافــة إلــى الوفــاء بمســؤولياته وصالحياتــه المنصــوص عليهــا في قانون الشــركات التجاريــة ووفًقا لنظام الحوكمة. وال يشــارك رئيــس مجلس اإلدارة 

فــي عضويــة أي مــن اللجــان.

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بالعناية الواجبة والرعاية والثقة تجاة الشركة وااللتزام بالمسؤوليات المحددة في ميثاق مجلس اإلدارة. ويشمل 
ذلك أيًضا مبادئ المعلومات الواضحة والشفافية وحسن النية والعناية والثقة والكفاءة الالزمة لتحقيق مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء.

العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتنفيذ األهداف التي حددها مجلس اإلدارة والتأكد من تحقيقها بكفاءة.* 
مناقشـة االسـتراتيجيات والخطـط طويلـة المـدى للشـركة التـي قدمتهـا اإلدارة التنفيذيـة ومراجعتهـا وإعطـاء التوجيهـات التي تمكن الشـركة من * 

مواجهـة تحديات السـوق.
التأكد من أن استراتيجيات العمل الشاملة تتسق مع أهداف الشركة وغاياتها كما حددها مجلس اإلدارة.* 
الموافقة على تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن االستثمارات وإعادة الهيكلة وإعادة التمويل والمبادرات االستراتيجية األخرى.* 
النظر في توصيات اللجان المختلفة التي شكلتها الشركة.* 

ويتواصل العضو المنتدب مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لإلبالغ عن األهداف المحددة وضمان تنفيذها بشكل صحيح.

فــوض مجلــس اإلدارة بعــض المســؤوليات إلــى لجانــه التي تعمل ضمن التفويضات التي كلفها بها مجلس اإلدارة كمــا ورد بيانه بالتفصيل الحًقا في هذا 

التقرير.

مختلفو أفراد  يشغلها  التي  المنفصلة  الوظائف  من  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ومنصب  اإلدارة  مجلس  رئاسة  وتعتبر 

3.4 وظائف مجلس اإلدارة ومسؤولياته

واجب الثقة ألعضاء مجلس اإلدارة 4.4

واجبات رئيس مجلس اإلدارة 5.4

واجبات  العضو المنتدب 6.4
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يضمن مجلس اإلدارة الوصول إلى المعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة ويتأكد من أن اإلدارة التنفيذية توافي المجلس ولجانه بكافة * 
المستندات والمعلومات المطلوبة.

اجتماعات *  لحضور  الخارجيين  المراجعين  وممثلي  الداخليين  والمراجعين  المختلفة  لجانه  أعضاء  بدعوة  المجلس  قيام  من  اإلدارة  مجلس  يتأكد 
الجمعية العمومية للشركة.

الشركة وعملياتها *  للتأكد من استيعابهم لنشاط  المعينين حديًثا  اإلدارة  بالتأكد من وضع اإلجراءات لتوجيه أعضاء مجلس  اإلدارة  يلتزم مجلس 
وأمورها المالية والقانونية.

تقع على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية استيعاب أدوارهم وواجباتهم وتثقيف أنفسهم في األمور المتعلقة بالشركة.* 

يتأكد مجلس اإلدارة من إطالع أعضاءه بشكل دائم على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.* 

يتأكد مجلس اإلدارة من اطالع األعضاء على النظام األساسي للشركة ويضع إجراءات واضحة لعزل أعضاء مجلس اإلدارة في حالة الغياب المتكرر * 
عن اجتماعات المجلس.

وفًقا لألحكام المعمول بها في قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، يجتمع المجلس ست مرات على األقل في السنة. وخالل عام 2021، عقد 
مجلــس اإلدارة ســتة )6( اجتماعــات علــى النحــو المبيــن أدنــاه. ويعتبــر اجتمــاع المجلــس صحيحــًا إذا حضــره أغلبيــة األعضــاء علــى أن يحضــر االجتمــاع إمــا 

الرئيــس أو نائبه.
وفًقــا لقانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة، إذا تخلف عضو مجلــس اإلدارة عن حضور ثالثــة اجتماعات متتالية أو أربعــة اجتماعات غير 

متتاليــة دون ســبب مقبول، فُيعتبر مســتقيًلا.
تنــص المــادة 43 مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســه وأن يعقــد الرئيس اجتماعــًا للمجلس بنــاًء على طلب 

اثنيــن مــن أعضائــه.

ُعقــدت كافــة اجتماعــات العــام الحالــي بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة. وتــم إرســال خطــاب دعــوة مــع جــدول أعمــال االجتمــاع إلــى كافــة أعضــاء 
مجلــس اإلدارة مقدًمــا. ويســمح هــذا ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بإضافــة أي بنــود أخــرى علــى جــدول األعمــال.

المنعقــدة  االجتماعــات 
ــام: ــال الع خ

األعضاء الحاضرون )شخصًيا أو بالوكالة( االجتماع   التاريخ                                              

8 1 فبراير 2021

8 2 أبريل 2021

8 3 يونيو 2021

8 4 أغسطس 2021

8 5 أكتوبر 2021

8 6 ديسمبر 2021

واجبات أخرى لمجلس اإلدارة 7.4

اجتماعات مجلس اإلدارة 8.4

17

26

21

01

24

26
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لجنة إدارة 
المخاطر 
وااللتزام

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

أميــن المجلــس هــو االســتاذ تامر خفاجي خريج كلية الحقوق لســنة )2005( من جامعة المنوفية بمصر. وتــم تعيينه أميًنا لمجلس إدارة 
شــركة كيــو إل إم عــام 2020. وقبــل انضمامــه إلــى كيــو إل إم، عمــل فــي شــركة قطــر للتأميــن منــذ أكتوبــر 2009، كمــا عمل محــاٍم في 

نقابــة المحاميــن المصريــة. والســيد/ تامــر محــام مســجل بالمحكمــة المصريــة منــذ عــام 2008.

 أنشــأ مجلــس اإلدارة لجاًنــا دائمــة ذات مســؤوليات محــددة، تــم تحديدهــا فــي اختصاصــات كل منهــا، وذلك بهــدف مســاعدة المجلس فــي أداء واجباته

.ومســؤولياته. وتقــع المســؤولية النهائيــة فــي كافــة األوقــات علــى عاتــق مجلــس اإلدارة، وعلى هــذا النحو، ال يجــوز له التنازل عــن هذه المســؤولية للجان

 وهنــاك إفصــاح كامــل وشــفافية ورفــع تقاريــر مــن هــذه اللجــان إلــى مجلــس اإلدارة. كمــا يحضــر رؤســاء اللجــان اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ولديهــم

 اســتعداد للــرد علــى أي أســئلة للمســاهمين. ويشــعر كافــة أعضــاء اللجنــة المعنيــة بالرضــا عــن اســتيفائهم لمســؤولياتهم علــى النحــو المنصــوص عليه

.فــي االختصاصات الخاصــة بكل منهم

يحتفــظ أميــن المجلــس بكافــة وثائــق اجتماعــات المجلــس والتقاريــر المرفوعــة إلــى مجلــس اإلدارة. ويضمــن األميــن تســليم وتوزيــع 
المعلومــات المتعلقــة بالشــركة بنــاًء على طلــب أعضاء مجلس اإلدارة. ويرتب األمين لتقديم توضيحات لكافة االستفســارات التي يثيرها 
األعضــاء ويقــدم المشــورة لهــم حســب االقتضــاء. كمــا ينســق بيــن مجلــس اإلدارة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك الشــركاء 

والموظفين. واإلدارة 

باإلضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز لمجلس اإلدارة تشكيل أي لجان أخرى عند االقتضاء للقيام بمهام محددة.
تتألف لجان مجلس اإلدارة على النحو التالي:

لجنة 
االستثمار

لجنة
التدقيق

أمين المجلس 9.4

لجان مجلس اإلدارة 10.4
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رئيس اللجنة السيد / حمد ناصر عبداهلل محمد آل خليفة 

عضوا السيد / أحمد محمد أحمد رمل المناعي 

عضوا السيد / جاسم محمد علي أبو جاسم 
الكعبي 

عضوا السيد / / حسين أكبر الباكر 

أعضاء اللجنة:

السادة الحضور عن طريق الدعوة:

الرئيس التنفيذي 
نائب الرئيس التنفيذي

ممثل مدير االستثمار

االجتماعات المنعقدة خالل العام:

تضــع السياســة االســتثمارية للشــركة وفقــًا لتفويضها من مجلــس اإلدارة . 1

الخاص بوضع اســتراتيجية اســتثمار لتعامالتها في األســواق المالية.

تضــع حــدوًدا لصالحيــات اإلدارة فيمــا يتعلق باألنشــطة االســتثمارية وتتخذ . 2

القــرارات الالزمــة إذا تم تجاوز هذه الحدود.

ــد . 3 ــل عوائ ــق أفض ــركة لتحقي ــة للش ــة األوراق المالي ــة إدارة محفظ مراقب

ممكنــة.

مناقشة مبادرات االستثمار المحتملة فيما يتعلق بفائض األموال وتقديم . 4

توصيات إلى المجلس بشأن الفرص المحتملة للشراكات االستثمارية.

تقديــم تقاريــر إلى مجلس اإلدارة حول أنشــطة اللجنــة وتقديم التوصيات . 5

بشأن القضايا التي تحتاج إلى موافقة مجلس اإلدارة.

تؤدي لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة المهام التالية:

األعضاء الحاضرون التاريخ االجتماع

2 16 ديسمبر 2021 1

األنشطة خال العام:

انعقــدت اللجنــة لمــرة واحــدة خــالل عــام 2021 حيــث تــم مــا يلــي:

االستثمارية  بالمحفظة  الخاصة  الخصخصة  عمليات  استعرضت 
اعتباًرا من 31 أكتوبر 2021 وأداء المحفظة االستثمارية للسنة حتى تاريخ 

31 أكتوبر 2021.

أكدت أن أداء المحفظة االستثمارية تتماشى مع موازنة العام المالي 
.2021

ناقشت عمليات خصخصة الحافظة ومصفوفة امتثالها.

لمواجهة  المستهدف  التاريخ  وتحديد  عمل  خطة  واعتمدت  ناقشت 
مخالفات قسم النقد والودائع.

أجرت اللجنة عملية التقييم الذاتي لعام 2021 وأنجزتها.

لجنة االستثمار:1.10.4

٠
٠
٠
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رئيس اللجنة السيد / عيسى محمد عيسى المهندي

عضوا السيد / حمد ناصر آل خليفة

عضوا السيد / حسين أكبر الباكر

الحضور عن طريق الدعوة:

االجتماعات المنعقدة خالل العام:

األعضاء الحاضرون التاريخ االجتماع

3 2021 أكتوبر 14  1

3 2021 أكتوبر 28  2

3 2021 نوفمبر 11  3

3 2021 نوفمبر 25  4

3 2021 ديسمبر 9  5

3 2021 ديسمبر 23  6

أعضاء اللجنة:

تضطلع لجنة التدقيق بالمهام الرئيسية التالية:

أهم األنشطة خال العام:

التدقيق  تقارير  على  ووافقت  اللجنة  درست 
إدارة  من  المقدمة  والمالحظات  الداخلي 
التدقيق الداخلي. ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم 
وطبيعة العمليات، لم تمثل هذه المالحظات أي 
الرقابة  أنظمة  في  جوهرية  ضعف  نقاط 

الداخلية.

المراجعة السنوية لميثاق لجنة الندقيق. 
الداخلي  التدقيق  رئيس  تعيين  في  اللجنة  نظرت 
اإلدارة  مجلس  على  لعرضه  عليه  ووافقت 

للموافقة النهائية.

الداخلي  التدقيق  خطط  في  اللجنة  نظرت 
لعامي 2021 و2022 ووافقت عليها.

تقييم  حول  الداخلية  الرقابة  تقرير  تقديم  تم 
وتم  الداخلية  للضوابط  الداخلي  التدقيق  إدارة 

دراسته وقبلته اللجنة.

ويونغ”  “إرنست  شركة  تعيين  في  اللجنة  نظرت 
على  ووافقت   2022 لعام  خارجي  كمدقق 
التوصية لمجلس اإلدارة للحصول على الموافقة 

النهائية.

استكملت اللجنة التقييم الذاتي للجنة التدقيق 
لعام 2021.

استعرضت اللجنة ميثاق التدقيق الداخلي ودليله 
بالصيغة المعروضة ووافقت عليهما.

لجنة التدقيق:2.10.4

مدير أول التدقيق ٠

تعيين أو عزل المدقق الداخلي، ومراجعة ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده، وخطة التدقيق . 1
الداخلي، ومراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي بما في ذلك تقارير الرقابة الداخلية ربع 

السنوية ومتابعة اإلجراءات وتقديم التوجيهات الالزمة.

مراجعة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك االلتزام ألفضل الممارسات ومعايير . 2
التدقيق الدولية. والتنسيق بين مجلس اإلدارة وادارة التدقيق الداخلي، حسب مقتضى الحال.

الخارجي، وضمان . 3 المدقق  أو عزل  اإلدارة بشأن تعيين  إلى مجلس  الالزمة  التوصيات  تقديم 
استقالليتهم، واإلشراف على عمل المدقق الخارجي، وضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن 

التدقيق وإعداد التقارير المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية ومراجعتها والمناقشة مع المراجع الخارجي حول . 4
مدى مالءمة القرارات والتقديرات المحاسبية قبل عرض البيانات المالية السنوية على مجلس 

اإلدارة والجمعية العمومية.

من . 5 والتأكد  ومراجعتها  المالية  البيانات  على  ومالحظاته  الخارجي  المراجع  تقارير  دراسة 
إجراءات المتابعة بشأن التوصيات؛ والتنسيق بين وظيفة المدقق الداخلي والمراجع الخارجي 

حسب مقتضى الحال.

التوصية . 6 وتقديم  الرأي  وإبداء  للشركة  والمحاسبية  المالية  واإلجراءات  السياسات  مراجعة 
لمجلس اإلدارة عند االقتضاء.

والضوابط . 7 التنظيمية  المتطلبات  مع  يتماشى  بما  المعنية  األطراف  مع  التعامالت  مراجعة 
ذات الصلة.

المجلس؛ . 8 ُيقره  الذي  النحو  الخاصة والمهام األخرى واإلشراف عليها، على  التحقيقات  إدارة 
وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة حول نتائج اللجنة وتوصياتها وأي مسائل أخرى تراها اللجنة 

مناسبة أو يطلبها مجلس اإلدارة.
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رئيس اللجنة السيد / احمد محمد احمد رمل المناعي 

عضوا السيد / سالم خلف المناعي 

عضوا السيدة / فاطمة حسن كافود 

أعضاء اللجنة:

الحضور عن طريق الدعوة:

االجتماعات المنعقدة خالل العام:

األعضاء الحاضرون التاريخ االجتماع

2 2021 ديسمبر 16 1

على . 1 واإلشراف  القدرة  يظهرون  الذين  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الجدد  المرشحين  وترشيح  تحديد 
اتخاذ القرارات السليمة نيابة عن الشركة ومساهميها، وتقديم قائمة بالمرشحين لعضوية مجلس 

اإلدارة إلى مجلس اإلدارة، بما في ذلك توصياته.

تيسير عملية تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة ووضع خطة التعاقب في إدارة الشركة لضمان توفر . 2
البدائل المناسبة في الوقت المناسب.

الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة وأي تغييرات تطرأ عليه وكافة األمور المتعلقة بالتغييرات . 3
في مكافآت اإلدارة والموظفين.

مع . 4 يتماشى  بما  والموظفين  التنفيذية  لإلدارة  والحوافز  المكافآت  منح  سياسة  على  الموافقة 
تقييمات األداء والنتائج التي يراها المجلس مناسبة.

إعداد قواعد المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة، فضًلا عن توصيات عضوية مجلس اإلدارة . 5
في نهاية المدة، بما يتماشى مع أحكام قانون الشركات التجارية )المادة 119( والنظام األساسي 

)المادة 60( ولوائح مصرف قطر المركزي.

رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أنشطته ومالحظاته وتوصياته.. 6

تتولى اللجنة المهام التالية:

العــام: خــالل  األنشــطة 

مجلس  بموافقة  والتوصية  الموافقة 
اإلدارة على سياسة المكافآت لعام 2021.

اإلدارة  لمجلس  السنوي  األداء  تقييم  إجراء 
ولجانه.

 2021 لعام  الذاتي  التقييم  اللجنة  أجرت 
وانجزته.

لجنة الترشيحات والمكافآت:3.10.4

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي

٠
٠
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رئيس اللجنة السيد/ سالم خلف المناعي 

عضوا السيدة/ فاطمة حسن كافود 

عضوا السيد/ حسين أكبر الباقر 

أعضاء اللجنة:

الحضور عن طريق الدعوة:

االجتماعات المنعقدة خالل العام:

األعضاء الحاضرون التاريخ االجتماع

3 30 سبتمبر 2021 1

2 16 ديسمبر 2021 2

تقارير . 1 ومناقشة  المخاطر  إدارة  عمل  إطار  على  الموافقة 
المخاطر الدورية وفًقا لإلطار المعمول به. ومراجعة سياسات 
المخاطر واعتمادها، فضًلا عن مراجعة قابلية تحمل المخاطر 

وحدود تحملها بما يتماشى مع بيان األعمال.

ومراقبة . 2 المخاطر  مختلف  لتحديد  هيكل  وجود  من  التأكد 
المخاطر الرئيسية وضوابط إدارة هذه المخاطر بشكل فعال، 

وتقييمها، ورصدها، واإلبالغ عنها.

لضمان . 3 األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  سياسات  مراجعة 
بالمتطلبات  وااللتزام  واإلبالغ  للمراقبة  فعالة  آلية  وجود 
توضح  التي  الصلة  ذات  المراقبة  تقارير  ومراجعة  التنظيمية. 
التصحيحية  واإلجراءات  االلتزام  عدم  حاالت  بالتفصيل 

المعمول بها.

المخاطر . 4 إدارة  أنشطة  حول  اإلدارة  مجلس  إلى  تقريرها  رفع 
وااللتزام التي تم إجراؤها خالل العام.

تلتزم لجنة إدارة المخاطر وااللتزام بالمهام التالية:

األنشطة خالل العام:

تمت المراجعة والتوصية بالموافقة على الميثاق المنقح للجنة 
إدارة المخاطر وااللتزام.

بيان  على  اإلدارة  مجلس  بموافقة  والتوصية  المراجعة  تمت 
إم،  إل  كيو  بشركة  الخاصة  والتسامح  المخاطر  تحمل  قابلية 
إم،  إل  كيو  بشركة  الخاصة  والمالءة  المخاطر  تقييم  وتقرير 

وسياسة إعادة التأمين الخاصة بشركة كيو إل إم.

لعام  االلتزام  وخطة  المخاطر  إدارة  خطة  واعتماد  مراجعة 
.2022

الموافقة على تعيين مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال والتوصية 
بموافقة مجلس اإلدارة ومصرف قطر المركزي.

التي  األنشطة  ذلك  في  بما  المخاطر  إدارة  تحديثات  مراجعة 
تمت خالل العام.

مراجعة تحديثات الجهات التنظيمية وااللتزام ومكافحة غسل 
األموال بما في ذلك األنشطة التي تمت خالل العام.

المخاطر  إدارة  للجنة  الذاتي  التقييم  باجراء  اللجنة  قامت 
وااللتزام لعام 2021.

إدارة المخاطر وااللتزام:4.10.4

مدير المخاطر
مدير االلتزام

٠
٠
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يتــم إجــراء تقييــم ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة له من قبل لجنة الترشــيحات والمكافآت باســتخدام عملية التقييــم الذاتي التي 
تأخــذ فــي االعتبــار، مــن بيــن أمــور أخــرى، مســتويات حضــور ومشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة واجتماعــات اللجــان. كمــا يجتمــع رئيــس 
مجلــس اإلدارة مــع كل مديــر علــى حــدة لمناقشــة أداء المجلــس ولجانــه. يتــم تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي ظــل تحقيــق أهــداف 

الشركة.

أظهرت التقييمات التي تم إجراؤها في ديسمبر 2021 أن مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية فعالة في تحقيق أهداف 
الشركة.

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يتولى مجلس اإلدارة، من خالل التفويض إلى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية اإلشراف على تنفيذ اإلدارة لنظام المكافآت. تقوم لجنة الترشيحات 
مجلس  يقوم  والسيولة.  المال  ورأس  المخاطر  إلدارة  المتبعة  العمليات  مع  يتوافق  للمكافآت  الشركة  نهج  كان  إذا  ما  وتقييم  بمراجعة  والمكافآت 

اإلدارة بمراجعة خطط المكافآت والعمليات والنتائج على أساس سنوي.

تتم مراجعة سياسة مكافآت الشركة سنوًيا بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها.

والحدود  الشركة  نشاط  نتائج  ضوء  في  المكافأة  تحديد  يتم  اإلدارة.  مجلس  توصيات  على  بناًء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  العامة  الجمعية  تحدد 
المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية )المادة 119( والنظام األساسي للشركة )المادة 60( ونظام الحوكمة.

مجلس  الجتماعات  لألعضاء  المدفوعة  الجلوس  رسوم  ذلك  في  بما  قطري  ريال  مليون   3.14 مقداره  ما   2021 لعام  اإلدارة  مجلس  مكافآت  إجمالي  بلغ 
اإلدارة واللجنة التي عقدت خالل عام 2021.

تم اإلفصاح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية تحت عنوان “إفصاحات األطراف ذات الصلة” في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة والتي تشكل جزًءا 
من التقرير السنوي لعام 2021.

تعــد سياســة المكافــآت فــي الشــركة جــزًءا ال يتجــزأ مــن هيــكل الحوكمــة والحوافــز الــذي يشــرف عليــه مجلــس اإلدارة. 
ــز ثقافــة المخاطــر فــي الشــركة. ــة وتعزي والهــدف مــن ذلــك هــو تحســين األداء وتشــجيع ســلوكيات المخاطــرة المقبول

األطراف ذات الصلة
ــكام  ــا ألح ــررة وفًق ــة”، المق ــراف ذات الصل ــع األط ــالت م ــى “المعام ــتها عل ــركة سياس ــق الش ــة، تطب ــراف ذات الصل ــع األط ــالت م ــع التعام ــبة لجمي بالنس
ــى  ــول عل ــاح. للحص ــة واإلفص ــفافية والعدال ــن الش ــدر م ــى ق ــان أقص ــركات، لضم ــة الش ــة وحوكم ــركات التجاري ــون الش ــا، وقان ــول به ــريعات المعم التش
ــة  ــدة المدقق ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة “ ف ــراف ذات الصل ــات األط ــى “إفصاح ــوع إل ــى الرج ــة، يرج ــراف ذات الصل ــع األط ــالت م ــول المعام ــات ح معلوم

ــر الســنوي لعــام 2021. للشــركة والتــي تشــكل جــزًءا مــن التقري

تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية 11.4
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إطار إدارة المخاطر
تــم تصميــم إطــار عمــل إدارة المخاطــر لتقييــم ومراقبــة ورصــد المخاطــر مــن جميــع المصــادر، بهــدف زيــادة القيمــة قصيــرة وطويلــة األجــل ألصحاب 

المصلحــة. يتضمــن إطــار عمــل إدارة المخاطــر تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر التي تواجهها الشــركة على النحــو التالي:

تديــر الشــركة مخاطــر التأميــن مــن خــالل الصياغــة الدقيقــة والتنفيــذ الســتراتيجية التأمين والمبــادئ االكتتــاب الخاصة بهــا، جنًبا إلى جنــب مع ضمان 

وجــود ترتيبــات إعــادة التأميــن المناســبة وأنــه يتــم التعامــل مــع هــذه المطالبــات بشــكل اســتباقي. يتــم التخفيــف مــن التركيــز علــى تعرض الشــركة 

لمخاطــر التأميــن مــن خــالل اســتراتيجية االكتتــاب الخاصــة بالشــركة، والتــي تحــاول ضمــان أن المخاطر المكتتــب بها متنوعــة عبر محفظــة كبيرة من 

حيــث النــوع ومســتوى المزايــا المؤمــن عليهــا ومقــدار المخاطر والصناعــة. تم وضع حــدود االكتتاب لضمان هــذا التنويع.

تدخــل الشــركة، فــي ســياق أعمالهــا العاديــة ولتقليــل المخاطــر الماليــة الناشــئة عــن مطالبــات كبيــرة مــن عقــود إعــادة التأميــن. توفــر ترتيبــات إعــادة 

التأميــن قــدًرا أكبــر مــن التنــوع فــي األعمال، وتســمح لإلدارة بإدارة التعرض للخســائر المحتملــة الناتجة عن المخاطــر الكبيرة، وتوفر قــدرة إضافية على 

النمــو. يتــم تقديــر المبالــغ القابلــة لالســترداد مــن شــركات اعادة التأميــن بطريقة تتفق مع مخصــص المطالبات تحت التســوية ووفًقا لشــروط عقود 

إعادة التأمين.

عندمــا ال يفــي أداء الضوابــط، يمكــن أن تتســبب المخاطــر التشــغيلية فــي إلحــاق الضرر بالســمعة، ولها آثــار قانونيــة أو تنظيمية، أو يمكــن أن تؤدي إلى 

خســارة ماليــة. ال تتوقــع الشــركة القضــاء علــى جميــع المخاطــر التشــغيلية، ولكــن مــن خــالل تطبيــق إطــار رقابي صــارم ومن خــالل مراقبــة المخاطر 

المحتملــة واالســتجابة لهــا، تســعى الشــركة إلــى إدارة مخاطرهــا التشــغيلية.

ــوية،  ــض والتس ــراءات التفوي ــول، وإج ــط الدخ ــام، وضواب ــال للمه ــل الفع ــق الفص ــة لتحقي ــة مصمم ــراءات مفصل ــة إج ــة وأدل ــركة أنظم ــك الش تمتل

وتدريــب الموظفيــن، وعمليــات التقييــم. يتــم دعــم هــذه اإلجــراءات مــن خــالل إطــار االلتــزام والتدقيــق الداخلــي.

قامــت الشــركة بوضــع مجموعــة مــن حــدود مخاطــر االئتمــان إلدارة تعرضهــا للمخاطر في حــدود قابلية تحمل الشــركة لمخاطر االئتمــان. كما يتم 
مراقبــة هــذه الحــدود بشــكل دوري. ينشــأ تعرض الشــركة لمخاطر االئتمان بشــكل رئيســي من ذمم التأمين وإعــادة التأمين المدينــة، والنقد وما في 
حكمهــا المحتفــظ بــه فــي الحســابات المصرفيــة، وموجودات عقــود إعادة التأميــن، ومحفظتها من األوراق الماليــة المتاحة للبيــع ذات الدخل الثابت. 

تديــر الشــركة مخاطــر االســتثمار مــن خــالل تحديــد المخاطــر المرتبطــة بــكل اســتثمار واالســتثمار وفًقــا الســتراتيجية اســتثمار الشــركة وموجــز بيانــات 
المخاطــر. يجــب الموافقــة علــى أي اســتثمار مقتــرح خــارج الحــدود الموضوعــة مــن قبــل لجنــة االســتثمار التابعــة لمجلــس اإلدارة.

تســعى الشــركة للحــد مــن مخاطــر االســتثمار من خالل االحتفــاظ بمحفظة اســتثمارات متنوعة والمراقبة المســتمرة للتطورات في أســواق األســهم 
والســندات الدولية والمحلية. باإلضافة إلى ذلك، تراقب الشــركة بنشــاط العوامل الرئيســية التي تؤثر على تحركات أســواق األسهم والسندات، بما في 

ذلك األداء التشــغيلي والمالي للشــركات المســتثمر فيها.

مخاطر التأمين

مخاطر التشغيل

مخاطر االئتمان

مخاطر االستثمار
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الهدف األساسي من إطار إدارة مخاطر الشركة هو حماية مساهميها من األحداث التي قد تتسبب في فشل الشركة في تحقيق أهدافها. 

يوافــق مجلــس اإلدارة ويراقــب تنفيــذ اســتراتيجية إدارة المخاطر وهو مســؤول بشــكل أساســي عن اإلشــراف علــى إدارة المخاطر في الشــركة. 

الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة، اللــذان يعمــالن مــن خــالل لجنة المخاطر، مســؤولون عــن تنفيذ إطار عمــل إدارة المخاطر فــي جميع أنحاء 

الشــركة. تهدف الشــركة من خالل لجنة المخاطر إلى:

يتولى رئيس إدارة المخاطر مسؤولية إدارة بيان المخاطر، ومراقبة تقدم إدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بشكل دوري بتقييم مدى كفاية وفعالية نظام إدارة المخاطر والعمليات المعمول بها للسيطرة 

على المخاطر وإدارتها عبر الشركة.

مواءمة أنشطة إدارة مخاطر الشركة مع أهدافها وسياساتها العامة.* 

الحصول على عرض للمخاطر على مستوى الشركة لضمان إدارة متسقة ومقبولة للمخاطر عبر الشركة.* 

التأكد من أخذ المخاطر ضمن الحدود الحذرة.* 

التأكد من اتباع نهج متسق عبر الشركة لتحديد وتقييم وقياس وتخفيف ومراقبة واإلبالغ عن المخاطر.* 

يحــدد إطــار إدارة المخاطــر الداخليــة للشــركة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة ويحــدد تأثيــر هــذه المخاطــر علــى رأس المــال االقتصــادي 

للشــركة. تشــير تقديــرات إطــار عمــل إدارة المخاطــر الداخليــة إلــى تأثيــر رأس المــال، بنــاًء علــى عــدد مــن اختبــارات الضغــط الماليــة وغيــر الماليــة 

المطبقــة علــى المركــز الرأســمالي للشــركة. تراقــب الشــركة بانتظــام وضــع كفايــة رأس المــال المحــدد وفًقــا للنمــوذج التنظيمــي القائــم 

علــى المخاطــر للتأكــد مــن أنهــا متوافقــة فــي جميــع األوقــات مــع الحــد األدنــى المحــدد وفًقــا للمتطلبــات التنظيميــة.

تهــدف اللوائــح المطبقــة علــى الشــركة إلــى ضمــان حمايــة حقــوق حاملــي وثائــق التأميــن بشــكل كامــل وأن الشــركة تحتفــظ بوضــع المــالءة 

الماليــة المناســب للوفــاء بااللتزامــات غير المتوقعة الناشــئة عــن الصدمات االقتصادية أو الكــوارث الطبيعية.

تخضــع عمليــات الشــركة لمتطلبــات تنظيميــة. ال تنــص هــذه اللوائــح علــى الموافقــة علــى األنشــطة ومراقبتهــا فحســب، بل تفــرض أيًضا بعض 

ــاء  ــى الوف ــركة عل ــدرة الش ــان ق ــال( لضم ــة رأس الم ــن كفاي ــوب م ــتوى المطل ــى المس ــاظ عل ــال، الحف ــبيل المث ــى س ــة )عل ــكام التقييدي األح

ــوئها. ــدي نش ــا ل بالتزاماته

كما يقوم مســؤول االلتزام واإلبالغ عن غســل األموال بتحديد وتقييم مخاطر االلتزام وغســل األموال عبراألعمال ، ويراقب تنفيذ اســتراتيجيات 

إدارة المخاطر ويضمن اإلبالغ في الوقت المناسب عن االنتهاكات، واإلجراءات التصحيحية المتخذة وجميع المعامالت المشبوهة.

ــات  ــة والمتطلب ــات التنظيمي ــع المتطلب ــزام لجمي ــان االلت ــة لضم ــات مطبق ــة وعملي ــا أنظم ــركة أيًض ــك الش تمتل
القانونيــة لبورصــة قطــر واألطــراف التنظيميــة األخــرى.

الحوكمة 1.7

إدارة رأس المال 2.7

اللوائح التنظيمية 3.7
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مستويات  ثالثة  ذات  المخاطر  إدارة  نموذج  الشركة  اعتمدت  المال.  ورأس  المخاطر  إدارة  بمهمة  الشركة  في  المؤسسة  مخاطر  إدارة  تضطلع 
مختلفة للدفاع والذي يتكون من:

باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة لجنة المخاطر التي بدورها تقدم تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة من خالل 
مدير المخاطر.

مستوي الدفاع األول - اإلدارة التشغيلية المسؤولة عن إدارة المخاطر من خالل نشر وتنفيذ الضوابط والرقابة اإلدارية.

مستوي الدفاع الثاني - وظائف االلتزام والمخاطر واالكتوارية، والتي تقدم تقارير عن أنشطة مستوي الدفاع األول من منظور مستقل.

مستوي الدفاع الثالث - التدقيق الداخلي والخارجي، والتي توفر ضمانات مستقلة.

تتكون دورة إدارة مخاطر الشركة من:

تحديد وتقييم المخاطر. يجب أن يكون لكل خطر تم تحديده جهة مسؤولة عن ضمان مراقبة وإدارة المخاطر بشكل فعال. باإلضافة * 
إلى ذلك، يتم تقييم العالقة المتبادلة واالرتباط بين المخاطر على مستوى الشركة من خالل المحاكاة واختبار اإلجهاد.

قياس المخاطر.* 

إدارة المخاطر، بما في ذلك من خالل الحدود المناسبة والتخطيط للطوارئ؛ و* 

مراقبة المخاطر، بما في ذلك من خالل الضوابط الرئيسية ومؤشرات المخاطر، لضمان تحديد قضايا األعمال ومعالجتها حسب االقتضاء * 
من قبل اإلدارة.

الحوكمة والرقابة الداخلية

يــدرك مجلــس اإلدارة أهميــة الوظائــف ووافــق علــى إطــار الحوكمــة 
بنــاًء علــى ميثــاق الحوكمــة بأهــداف واضحــة تتماشــى مــع أهــداف 
مجلــس اإلدارة واللجــان التابعة له ولجــان اإلدارة التنفيذية المرتبطة 
بــه. يعــد وجــود نظــام حوكمة قــوي في جميــع أنحاء الشــركة أمًرا 
ضرورًيــا لضمان ســير األعمال بسالســة، وللمســاعدة في اتخــاذ القرار 

ــداف. ــق األه ــم تحقي ــال ودع الفع

ــتراتيجية،  ــي اإلس ــددة ف ــداف المح ــركة لأله ــق الش ــن تحقي ــي تضم ــاتها الت ــا وممارس ــركة وإجراءاته ــات الش ــى سياس ــة إل ــة الداخلي ــير الرقاب تش
ــا وإســناد قــرارات اإلدارة إلــى معلومــات موثوقــة. تضمــن الرقابــة الداخليــة أيًضــا معالجــة التخفيــف مــن المخاطــر  واســتخدام المــوارد اقتصادًي
وحمايــة الممتلــكات بشــكل مناســب. كمــا تضمــن التوافــق مــع اللوائــح والمبــادئ األخالقيــة المعتمــدة من خــالل الرقابــة الداخليــة. مجلــس اإلدارة 
مســؤول عــن تنظيــم والحفــاظ علــى ضوابــط داخليــة كافيــة وفعالــة، ممــا يضمــن أن الشــركة لديهــا مجموعــة كافيــة مــن اإلرشــادات ويشــرف 
علــى فعاليــة وكفايــة الرقابــة الداخليــة. إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، اســتناًدا إلــى نمــوذج “مســتويات الدفــاع الثالثــة”، 
والــذي يتــم اســتكماله بهيــكل تنظيمــي واضــح، وســلطات ومســؤوليات موثقــة ونظــام للسياســات والمســؤوليات وأدلــة اإلجــراءات. يتطلــب إطــار 
ــة الداخليــة والمخاطــر علــى  العمــل مــن اإلدارة إبــالغ لجنــة إدارة المخاطــر وااللتــزام التابعــة لمجلــس اإلدارة بالمســائل الهامــة المتعلقــة بالرقاب
أســاس منتظــم ومســتمر للتأكــد مــن أن اللجنــة ومجلــس اإلدارة لديهمــا رؤيــة واضحــة للقضايــا الجوهريــة التــي تواجــه الشــركة وأنهــا تمتلــك 

المعلومــات واألدوات الالزمــة لتحليــل وإدارة هــذه المخاطــر بشــكل مناســب.

ــن  ــادرة ع ــل )2013(، الص ــار المتكام ــة -اإلط ــة الداخلي ــي الرقاب ــة ف ــات الموضوع ــل الممارس ــر أفض ــادات ومعايي ــتخدام إرش ــار باس ــر اإلط ــم تطوي ت
ــة. ــر المالي ــواق قط ــة أس ــن هيئ ــادر ع ــركات الص ــة الش ــون حوكم ــزام بقان ــدواي)COSO(  لاللت ــة تري ــة للجن ــات الراعي ــة المنظم لجن

والفعاليــة  التصميــم  كفايــة  لمــدى  رســمًيا  تقييًمــا  اإلدارة  أجــرت 
التشــغيلية لنظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ICOFR يتكــون 
ICOFR مــن عــدد مــن  الماليــة  التقاريــر  الداخليــة علــى  الرقابــة  نظــام 
الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي تهــدف إلــى تقليــل مخاطــر التحريــف 

فــي البيانــات الماليــة.

الحوكمة

الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية على التقارير المالية  
)ICOFR(

إدارة مخاطر المؤسسة 4.7
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اإلدارة التنفيذية للشركة

وتقــدم فــي مســيرته المهنيــة فــي قســم الســيارات مــن مســاعد مديــر عــام 2015 إلــى مديــر أول فــي عــام 
2017 حتــى تــم تعيينــه نائًبــا للرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر للتأميــن فــي عــام 2019. بصفتــه مديــًرا أول ذو 
خبــرة ولــه تاريــخ حافــل مــن العمــل فــي صناعــة التأميــن، تــم تعييــن فهــد فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي 

لشــركة كيــو إل إم لتأمينــات الحيــاة والتأميــن الصحــي ش.م.ع.ق فــي عــام 2020.
تتشكل اإلدارة التنفيذية للشركة التي تدعم الرئيس التنفيذي من المناصب التالية:

نائب الرئيس التنفيذي	 

رئيس العمليات 	 

رئيس الشؤون المالية واإلدارية	 

كبير المسؤولين الطبيين 	 

رئيس تطوير األعمال وعالقات العمالء	 

الرئيــس التنفيــذي للشــركة الســيد فهــد محمــد الســويدي حاصل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال الدولية 
مــن جامعــة ســانت ليــو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي قســم التأميــن علــى الســيارات 

فــي شــركة قطــر للتأميــن )QIC( فــي عــام 2015. 

لجان اإلدارة
نظمــت اإلدارة التنفيذيــة نفســها فــي لجــان إدارة دائمــة بهــدف التعامــل بفعاليــة وكفــاءة مــع المســؤوليات 

المفوضة وإدارة األنشطة اليومية للشركة.

لهذه اللجنة وظيفتان أساسيتان:

ــي  ــر ف ــة للمخاط ــة اإلدارة الفعال ــيخ ثقاف ــهيل ترس ــجيع وتس تش
الشــركة بأكملهــا.

ومتابعــة  وتقييــم  لتحديــد  بــه  معمــول  هيــكل  وجــود  ضمــان 
ــر. ــف المخاط ــن مختل ــالغ ع واإلب

المزوديــن  شــبكة  علــى  اإلشــراف  عــن  مســؤولة  اللجنــة 
علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي بمــا فــي ذلــك عمليــات 
الربــط مــع مســؤولي الطــرف الثالــث )TPA’s(. تــم تكليــف 
ــة،  ــي الخدم ــن مقدم ــأن تمكي ــرارات بش ــاذ الق ــة باتخ اللجن
والموافقــة علــى أســعار مقــدم الخدمــات، وتثبيــت واعتمــاد 
الخصــم ومــا إلــى ذلــك بعــد مراجعــة متأنيــة للتأثيــر المالــي 
أي  معالجــة  عــن  أيًضــا  مســؤولة  أنهــا  كمــا  المحتمــل. 
ــبكة  ــيع الش ــة وإدارة توس ــزودي الخدم ــق بم ــاوف تتعل مخ
مســتوي  علــى  تواصــل  لديهــا  الشــركة  أن  مــن  للتأكــد 

ــي. عالم

1.102.10 لجنة العالقات مع المزودين:لجنة المخاطر:

الرئيس التنفيذي	 
نائب الرئيس التنفيذي	 
كبير مسؤولي التشغيل	 
كبير مسؤولي التسويق	 
رئيس الشؤون المالية واإلدارية	 
مدير المخاطر	 

نائب الرئيس التنفيذي	 
كبير مسؤولي التشغيل	 
كبير مسؤولي التسويق	 
نائب رئيس الشؤون المالية	 
كبير مديري الشبكة	 
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تتمتع وظائف الرقابة المطلوبة بحق الوصول الكامل إلى لجنة إدارة المخاطر و االلتزام التابعة لمجلس اإلدارة وتشمل الوظائف التالية. 
ترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة، من خالل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.

إن وظيفــة إدارة مخاطــر المؤسســة فــي الشــركة هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر للشــركة. تكــون مهــام إدارة المخاطــر فــي 
إجــراء تقييــم نوعــي وكمــي لمــدي تحمــل المخاطــر المحــددة وتقديــم تقاريــر إلــى لجنــة المخاطــر ولجنــة إدارة المخاطــر وااللتــزام 

التابعــة لمجلس اإلدارة بالتنســيق مع مجــاالت العمل المختلفة.
باإلضافة إلى ذلك، يتم اســتخدام اختبار اإلجهاد والســيناريو في وضع اإلســتراتيجية وفي تخطيط األعمال لتحديد اآلثار المترتبة على 
األحــداث المحتملــة والتغييــرات المســتقبلية فــي الظــروف االقتصاديــة التــي قــد يكــون لها آثــار غير مواتيــة على خطة العمــل والوضع 
المالــي للشــركة. يســتخدم التحليــل لدعــم تطوير اســتراتيجيات اإلدارة والتخفيف. تســاعد وظيفة إدارة المخاطر أيًضــا اإلدارات األخرى 

داخــل الشــركة فــي تقييم المخاطر الناشــئة وإدارة رأس المــال وما إلى ذلك.

الخاصة بها جزًءا ال  الداخلية  الصناعة والقواعد والمعايير األخالقية والسياسات  المعمول بها ولوائح  بالقوانين  االلتزام  تعتبر الشركة 
يتجزأ من ممارسة األعمال التجارية. يسهل فريق االلتزام إدارة االلتزام من خالل تحليل المتطلبات القانونية والتنظيمية، ومراقبة التنفيذ 

والتطبيق.

غسل  مكافحة  بهدف  المعنيين  واألفراد  الهيئات  إلى  التقارير  وتقديم  الواجبة  العناية  إجراءات  التنظيمية  المتطلبات  مراقبة  تشمل 
األموال وتمويل اإلرهاب. باإلضافة إلى ذلك، تضمن وظيفة االلتزام عمليات الكالفحص وفقا لقوائم مراقبة العقوبات المطبقة.

تدعم الوظيفة االكتوارية الشركة في جميع المجاالت التي ُيطلب فيها عادًة الدعم االكتواري وأيًضا لتنسيق تطوير أفضل الممارسات. 
تتكون المجاالت التي تتطلب الدعم االكتواري من وظيفتين رئيسيتين: وظيفة الحجز، والتي تضمن أن الشركة محجوزة بشكل كاف 

لمواجهة التزاماتها المستقبلية؛ وظيفة التسعير، والتي تساعد في تقييم ودفع ربحية األعمال بطريقة إستراتيجية.

تقــوم هــذه الوظيفــة بمراجعــة مســتقلة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة والحوكمــة داخــل الشــركة. ويبلــغ عــن وجــود و / أو فعاليــة و / أو 

نقــاط ضعــف مثــل هــذه األنظمــة التــي تغطي إدارة المخاطــر، ونظام الحفاظ علــى األصول وحمايتهــا ودقة البيانات المالية للشــركة. 

كمــا يســتعرض فاعليــة وظيفــة االلتــزام كأداة رقابــة داخليــة لــإلدارة مــن خالل تقديــم تأكيــدات لمجلــس اإلدارة بوجود أنظمــة رقابة 

داخلية ســليمة في الشــركة تتناســب مع حجم وطبيعة أعمالها.

إدارة المخاطر 11.1

التزام الشركة 11.2

االكتوارية للشركة 11.3

التدقيق الداخلي للشركة 11.4

وظائف الرقابة الداخلية
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العاقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة

وافــق المســاهمون فــي الجمعيــة العموميــة التأسيســية للشــركة المنعقــدة فــي 30 ديســمبر 2020 علــى تعييــن 
شــركة إرنســت & يونــغ كمدققــي حســابات خارجــي لعــام 2021 بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة.

ــوع  ــهم مدف ــكل س ــري ل ــال قط ــة 1 ري ــهم بقيم ــى 350,000,000 س ــم إل ــري مقس ــال قط ــدر 350,000,000 ري ــه والمص ــرح ب ــركة المص ــال الش ــغ رأس م يبل
ــدد  ــغ الع ــركة. بل ــال الش ــن رأس م ــن ٪5 م ــد ع ــهم تزي ــازة أس ــة بحي ــات الحكومي ــر أو الجه ــة قط ــالف حكوم ــاهم بخ ــمح ألي مس ــل. ال ُيس بالكام
اإلجمالــي لمســاهمي الشــركة 5799 مســاهًما كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 مــن كيانــات حكوميــة وبنــوك وشــركات وأفــراد مــن جنســيات مختلفــة، 
وكان هنــاك 21 مســاهًما رئيســًيا بمســاهمة تزيــد عــن ثالثــة مالييــن وخمســمائة ألــف ســهم فــي الشــركة. تــم إرفاق قائمــة بالمســاهمين الرئيســيين 

بمــا فــي ذلــك األســهم المملوكــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة والمديريــن بصفتهــم الشــخصية فــي نهايــة هــذا التقريــر.

تحافــظ الشــركة علــى قنــاة اتصــال مفتوحــة وشــفافة مــع المســاهمين الذيــن لديهــم الحــق الكامــل ليتــم إبالغهــم بموجــب القوانيــن * 
واللوائــح ذات الصلــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات حوكمة الشــركات.

تنشــر الشــركة المعلومــات والبيانــات الماليــة المتاحــة للمســتثمرين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن بشــكل منتظــم مــن خــالل موقــع الشــركة * 
اإللكترونــي ووســائل اإلعــالم المختلفــة باإلضافة إلى االتصال من خــالل بورصة قطر.

تحتفــظ الشــركة بســجل للمســاهمين يتــم تحديثــه شــهرًيا ليتوافــق مــع ســجل مســاهمي الشــركة المودعيــن لــدى مركــز قطــر لإليــداع * 
المركــزي لــألوراق الماليــة. تحتفــظ بورصــة قطــر بكافــة المعلومــات المتعلقــة بتــداول أســهم الشــركات المدرجــة فــي البورصــة.

يحــق للمســاهمين الحصــول علــى نســخة مــن النظــام األساســي للشــركة وجميــع المســتندات األخــرى ذات الصلــة مقابل رســوم علــى النحو * 
الــذي تحدده هيئة قطر لألســواق المالية.

تمنح أســهم الشــركة حقوقًا متســاوية للمســاهمين دون أي تمييز. في حالة وجود أي مبالغ مســتحقة للشــركة، يتم فرض قيود على هذه * 
األســهم فــي ســجل المســاهمين علــى حصتهــم فــي أربــاح أو أصــول الشــركة. يحــق للمســاهم الــذي يظهــر اســمه فــي ســجل مســاهمي 

الشــركة تحصيــل أي مبالــغ مســتحقة للســهم ســواء كانــت حصــص أربــاح أو حصــة فــي أصــول الشــركة.
ــوق *  ــاهم حق ــكل مس ــون ل ــه ويك ــول ب ــون المعم ــق القان ــة وف ــه أو بالوكال ــة بنفس ــة العام ــاع الجمعي ــور اجتم ــاهم حض ــكل مس ــق ل يح

تصويــت تعــادل عــدد األســهم التــي يملكهــا.
يضمن مجلس اإلدارة أنه كما هو مطلوب في التشريعات ذات الصلة ووفًقا لمتطلبات حوكمة الشركة، يتم التعامل مع جميع الموظفين * 

علــى قــدم المســاواة وفًقــا لمبــادئ العدالــة الطبيعيــة واإلنصــاف دون أي تمييــز. إنهــم مخولون لإلبــالغ عن أي أمور مشــبوهة تتعلــق بالتقارير 
الماليــة والرقابــة الداخليــة مــع توفيــر الحماية لهم مــن أي انتقام أو عمل ســلبي أو ضرر. 

تنعقــد الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين فــي غضــون ثالثــة )3( أشــهر مــن نهاية الســنة الماليــة. يتم نشــر إعالن االجتمــاع مع كافة * 
البيانــات والمعلومــات والتقاريــر والبيانــات المطلوبــة لالجتمــاع وفًقــا لقانــون الشــركات التجاريــة وهيئــة قطــر لألســواق المالية وقواعــد بورصة 
قطــر والنظــام األساســي للشــركة. توفــر الشــركة أيًضــا نســخة مــن هــذه المســتندات لجميــع المســاهمين الذيــن يطلبــون هــذه المعلومــات 

لتســهيل مناقشــتهم حــول أداء الشــركة.
يتضمــن التقريــر الســنوي تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى المســاهمين وتوصيــات توزيــع عوائــد األســهم لتوزيــع األرباح. يتم صــرف أرباح األســهم عند * 

اعتمــاد التوزيــع المقتــرح لألرباح مــن قبل الجمعيــة العامة.

وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي األول الذي عقد في 04 أبريل 2021 على ما يلي:

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وخطط الشركة المستقبلية.. 1
تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لعام 2020.. 2
الميزانية العمومية للشركة وبيان األرباح والخسائر لعام 2020.. 3
تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح األسهم لعام 2020 من قبل االجتماع السنوي العام.. 4
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

االجتماع العام السنوي

المدقق الخارجي

رأس المال
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تلتــزم الشــركة تماًمــا بجميــع متطلبــات اإلفصــاح بمــا في ذلك اإلدراج في الســوق كما هــو مطلوب بموجب التشــريعات واللوائــح الحالية للهيئات 
التنظيميــة المختلفــة وقــد امتثلــت تماًمــا للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الصــدد فــي قواعــد حوكمــة الشــركات.

وتتعلــق أهــم المتطلبــات فــي هــذا الصــدد بنشــر المعلومــات الخاصــة بأســهم الشــركة بشــكل موحــد لجميــع المســاهمين والمســتثمرين 
والمتعامليــن لتمكينهــم مــن الوصــول إلــى كافــة المعلومــات التــي تؤثــر على أســعار األســهم مما يوفر لهــم فرًصا متســاوية التخــاذ قراراتهم 

االستثمارية.
يضمــن مجلــس اإلدارة، مــن خــالل إدارات االلتــزام والشــؤون القانونيــة، أن جميــع االفصاحــات التــي تقــوم بهــا الشــركة دقيقــة وأن التقاريــر المالية 

للشــركة تتوافــق مــع المعاييــر واإلرشــادات المحاســبية المعمول بها.
أفصحــت الشــركة خــالل العــام عــن جميــع القــرارات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة والتــي تهــم المســاهمين والجمهور المســتثمر والوســطاء. تم 
إخطــار بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة بجميــع هــذه القــرارات علــى الفــور، باإلضافة إلى نشــرها فــي الجريــدة المحلية وعلــى الموقع 

ــركة. اإللكتروني للش
عماًل بأحكام قانون الشــركات التجارية ومتطلبات هيئة قطر لألســواق المالية وبورصة قطر وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسســات 

الماليــة، قامــت الشــركة أيًضــا بنشــر تقاريــر ماليــة مدققة فــي الصحف وعلــى الموقــع اإللكتروني للشــركة.
يتــم الحفــاظ علــى خطــوط اتصــال مفتوحــة لضمــان الشــفافية واإلفصــاح األمثــل، ويتــم تشــجيع أصحــاب المصلحــة علــى إطــالع الشــركة علــى 
آرائهــم. يتــم إجــراء االتصــاالت مــع المســاهمين المؤسســيين ومجتمــع االســتثمار مــن قبــل موظفي عالقــات االســتثمار المعينين في كيــو إل إم 
للتواصل مع الجمهور العام، يكون رئيس الشــؤون المالية واإلدارية هو المتحدث الرســمي المعين للشــركة لضمان الحفاظ على قنوات االتصال 

المناسبة.
لم تتعرض الشركة ألي عقوبات تنظيمية جوهرية نتيجة لعدم االلتزام ألحكام القانون خالل عام 2021.

تعمــل الشــركة فــي صناعــة التأميــن وتكــون عرضــة لدعــاوى قضائيــة فــي ســياق أعمالهــا العاديــة. فــي حيــن أنــه ليــس مــن 

العملــي التنبــؤ أو تحديــد النتائــج النهائيــة لجميــع اإلجــراءات القانونيــة التــي تــم البدء فيهــا، ال يعتقــد مجلــس اإلدارة أن مثل هذه 

اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك الدعــاوى القضائيــة ســيكون لها تأثيــر مادي علــى عملياته.

الخاصة

ــؤونها  ــي إدارة ش ــو إل إم ف ــركة كي ــؤولية ش ــر بمس ــه يق ــة. إن ــة والحوكم ــم األخالقي ــال والقي ــة األعم ــر نزاه ــى معايي ــس اإلدارة بأعل ــزم مجل يلت
ــة. ــاب المصلح ــع أصح ــح جمي ــة مصال ــع حماي ــتدامتها م ــان اس ــي ضم ــة، وبالتال ــؤولية اجتماعي ــاف ومس ــاءلة وإنص ــفافية ومس ــة وش بحكم

ــة.  ــم والصح ــة والتعلي ــة والرياض ــاالت الثقاف ــي مج ــات ف ــم للمجتمع ــم الدع ــو إل إم تقدي ــركة كي ــة لش ــؤولية االجتماعي ــود المس ــمل جه تش
تخصــص الشــركة ٪2.5 مــن األربــاح المحليــة لصنــدوق دعــم األنشــطة الرياضيــة واالجتماعية,وقــد بلغــت قيمــة هــذه النســبة لذلــك العــام مبلــغ 
ــادرات  ــمل المب ــة وتش ــة العادي ــا العام ــن جمعيته ــركة م ــة للش ــات المالي ــاد البيان ــد اعتم ــم بع ــدوق الدع ــدادهالى صن ــم س ــال( يت )2,621,818 ري

ــا للمشــاريع واإلرث. المتخــذة التعــاون مــع مهرجــان الجيــل المبهــر 2021، ضمــن جــدول أعمــال اللجنــة العلي

تلتــزم الشــركة منــذ إنشــائها التزاًمــا تاًمــا بمتطلبــات ومبــادئ حوكمــة الشــركات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القواعــد واللوائــح. ستســعى 
الشــركة دائًمــا لتحقيــق وتنفيــذ أفضــل مســتوى ممكــن مــن ثقافــة حوكمــة الشــركات بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات.

نيابة عن كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق

السيد سالم خلف المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

اإلفصاح

النزاعات

المسؤولية االجتماعية للشركات
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