


تـقـرير الـحوكمـة
عن عام 2017م

تـمـهـيــــــــــــــــد
لقــد تأسســت شــركة قطــر للتأمــن ـ شــركة 
 ، 1964م  عــام  ـ يف  عامــة  قطريــة  مســاهمة 
مبشــاركة متميــزة مــن حكومــة قطــر وعــدد كبير 
مــن الشــركاء االســتراتيجين مــن األشــخاص 
الطبيعيــن واالعتباريــن الذيــن َكَفلـُـوا لهــا منــذ 
ــة  ــة الداخلي ــة نظامــاً محكمــاً مــن الرقاب البداي
االلتــزام  يف  لهــا  عونــاً  فــكان   ، واخلارجيــة 
التــي  والقــرارات  واللوائــح  القوانــن  بكافــة 
حتكــم نشــاط الشــركات التجاريــة علــى وجــه 
العمــوم ونشــاط شــركات التأمــن علــى وجــه 
اخلصــوص ، وهــو مــا انعكــس إيجابــاً علــى أداء 
الشــركة وعلــى مســتوى تصنيفهــا بــن شركـــات 
التأميـــن ، كمــا ظهــر أثــره واضحــاً يف عالقاتهــا 
مبســاهميها وبجمهــور املتعاملــن يف أســهمها 
وباجلهــات الرقابيــة املختلفــة التــي تقــوم علــى 
حمايــة مصاحلهــم ، كمــا كان لــه تأثيــره القــوي 
علــى مســيرة الشركـــة ومــا حققتــه مــن جناحات 
جعلتهــا مــن كبريــات الشــركات القطريــة ويف 
طليعــة شــركات التأمــن علــى املســتوين املحلــي 

ــي 0 ــى املســتوى العرب ــك عل واإلقليمــي وكذل

وقــد مت إدراج أســهم الشــركة يف ســوق الدوحــة 
 لــأوراق املاليــة )بورصــة قطر( منذ إنشــائها يف 

عام 1997م 0

وتشــير أنظمــة الشــركة الداخليــة بــدءاً بعقــد 
ومــروراً   ، األساســي  ونظامهــا  تأسيســها 
وتقســيماتها  والرقابيــة  التنظيميــة  بلوائحهــا 
الداخليــة التــي تقــوم علــى تنفيــذ هــذه اللوائــح 
، وانتهــاًء باللوائــح والتعليمــات التــي اشــتملت 
عليهــا التعديــالت التشــريعية التــي جــاءت بعــد 
تأسيســها ، تشــير إلــى أن الشــركة قــد التزمــت 
مــن  ولكــن   ، احلوكمــة  ومبــادئ  مبتطلبــات 
خــالل مســميات وقواعــد قــد تكــون مختلفــة 

ــا نظــام احلوكمــة  ــي اشــتمل عليه ــك الت عــن تل
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ، 
ولكنهــا حتقــق يف النهايــة الغايــات واألهــداف 
التــي ينشــدها هــذا النظــام ، وتتوافــر فيهــا 
كافــة العناصــر التــي تعنــي بهــا املعاييــر الدوليــة 

املتعــارف عليهــا للحوكمــة 0

بالنســبة  الشــركة،  موقــف  حتديــد  وميكــن 
يلــي: كمــا  احلوكمــة  بنظــام  ــد  للتقيُّ

١. بيـــــــــان االلتــــــــــــــــــزام

للتأمــن  قطــر  شــركة  إدارة  مجلــس  يأخــذ 
يتنــاول  حوكمــة  هيــكل  وضــع  عاتقــه  علــى 
قــدرة  يف  تؤثــر  التــي  اجلوهريــة  القضايــا 
مــع  والتعامــل  القيمــة  إيجــاد  علــى  الشــركة 
تلــك القضايــا وإحاطــة األطــراف املعنيــة بهــا 0 
ويــدرك املجلــس مســؤوليته عــن ضمــان تكامــل 
ــرى أن  ــر احلوكمــة الســنوي ، وي منظومــة تقري
التقريــر الــذي بــن أيدينــا يســتعرض القضايــا 
ــة إســتعراضاً مناســباً وعــادال0  ــة كاف اجلوهري

واملجلــس ملتــزم باتبــاع أرقــى معاييــر تكامــل 
العمــل والقيــم األخالقيــة واحلوكمــة 0 ويــدرك 
شــؤونها  تســيير  عــن  الشــركة  مســؤولية 
ببصيــرة وشــفافية ومســؤولية وعدالــة ومراعــاة 
الســتدامتها  ضمانــاً   ، املجتمعيــة  املســؤولية 
واحلفــاظ علــى مصالح أصحــاب املصلحة كافة 
0 ويستشــعر املجلــس العالقــة بــن احلوكمــة 
اجليــدة مــن ناحيــة وممارســات إدارة املخاطــر 
االســتراتيجية  املجموعــة  أهــداف  وحتقيــق 
جــزء  والشــركة   0 أخــرى  ناحيــة  مــن  واألداء 
مــن منظومــة حوكمــة تشــكل املبــادئ األخالقيــة 
والتكامــل فيهــا عمــاد معاييــر االمتثــال 0 وال 
تتوانــى الشــركة عــن مراجعــة وتعديــل هياكلهــا 
وإجراءاتها لتيســير اإلدارة الفعالة واالســتدامة 
اســتراتيجية  لدعــم  املؤسســية  واملواطنــة 
املجموعــة ومواكبــة معاييــر احلوكمــة املؤسســية 
والتطــورات واملمارســات املثلــى علــى املســتوين 
املحلــي والدولــي يف جميــع املناطــق العاملــة بهــا0

١تقريــــر الحوكمــــــة لعـــــام ٢٠١٧م



ويحــرص املجلــس علــى إعــاء أرقــى معاييــر 
احلوكمــة املؤسســية ودعمهــا ، وترســيخ مبــادئ 
نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة 
قطــر لألســواق املاليــة 0 وتلتــزم الشــركة يف 
املؤسســية  ذاتــه مبتطلبــات احلوكمــة  الوقــت 
املعتبــرة التــي تقررهــا ســلطة التنظيــم املحليــة 
أحــكام  وأيضــاً   ، املركــزي  قطــر  مصــرف   ،
القانــون رقــم 11 لســنة 2015م بشــأن قانــون 

الشــركات التجاريــة يف دولــة قطــر0

وظــل املجلــس ملتزمــاً بنظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ســنة 
2009م وســنة 2014م ، ويلتــزم أيضــاً بالتطبيــق 
ــه  ــذي أطلقت ــة الشــركات ال ــام لنظــام حوكم الت
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة حديثــاً يف ســنة 
والكيانــات  الشــركات  )نظــام حوكمــة  2017م 
القانونيــة املدرجــة يف الســوق الرئيســية( علــى 
مســتوى املجموعــة أو أي نظــام مكافــئ لــه علــى 
املســتوى املحلــي 0 وبخصــوص الســنة موضــوع 
قطــر  شــركة  إدارة  مجلــس  يــرى   ، املراجعــة 
الشــركات  نظــام حوكمــة  مبــادئ  أن  للتأمــن 
املاليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
والسياســات  الضوابــط  يف  نــة  ُمضمَّ 2017م 
للعمــل  املنظمــة  الداخليــة  واإلجــراءات 
املؤسســي بالشــركة 0  وســيظل التــزام مجلــس 
مبــادئ  يدعــم  مهمــاً  عنصــراً  الشــركة  إدارة 
الشــركة  »نظــام احلوكمــة اجلديــد« يف  وروح 
بدولــة قطــر، وأيضــاً عمليــات املجموعــة خــارج 
ــة ، وذلــك يف حــدود املمكــن واملناســب 0 الدول

2. بيــان االنتقــال مــن نظام حوكمة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة يف 

2014م إلــى نظــام احلوكمــة اجلديــد
وبَــَدأَ مجلــس اإلدارة تطبيــق نظــام احلوكمــة 
اجلديــد اعتبــاراً مــن تاريــخ بــدء العمــل بــه )16 
مايــو 2017م( ، وســتظل الشــركة ملتزمــة بــأداء 
مســؤوليتها لضمــان قيــام املجموعــة بتطبيــق 

ذلــك النظــام

3. هيكل احلوكمة

وضعــت شــركة قطــر للتأمــن هيــكل حوكمــة 
محــددة  ومســؤوليات  أدواراً  يتضمــن  داخلــي 
لــكل عنصــر مــن عناصــر النظــام 0 وفيــه ُيعــنِّ 
مســاهمو الشــركة مجلــس اإلدارة الــذي يتولــى 
بــدوره إدارة الشــركة 0 وأنشــأ املجلــس عــدة 
جلــان منــوط بهــا أداء مســؤولياته بفاعليــة 0 
ويقــدم رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب 
الكامــل ملجلــس اإلدارة 0  التوجيــه واإلرشــاد 
ويســاعد املجلــَس جلــاٌن عــدة منبثقــة منــه ؛ 
هــي جلنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام ، وجلنــة 
االســتثمار  وجلنــة   ، والتنظيــم  السياســات 
0 وفضــاً عــن جلــان مجلــس اإلدارة ، تتبــع 
منهــا  كل  عــدة  إداريــة  أيضــاً جلــان  الشــركة 
 0 العمــل  جوانــب  مــن  مهمــا  جانبــاً  يتولــى 
االمتثــال  الداخليــة  املراقبــة  مهــام  وتشــمل 
وإدارة املخاطــر واألعمــال االكتواريــة وأعمــال 
التدقيــق الداخلــي ، وهــي عنصــر مهــم مــن 
هيــكل حوكمــة الشــركة 0 ونعــرض الحقــاً يف 
هــذا التقريــر إلــى دور ومســؤوليات املجلــس 
وجلانــه واللجــان اإلداريــة وكل عمــل مــن أعمــال 

الداخليــة. املراقبــة 

4. ميثاق احلوكمة
وتطبيقــات  قواعــد  احلوكمــة  ميثــاق  يتبنــى 
عمليــة لنظــام احلوكمــة حســبما وردت يف نظــام 
عــن هيئــة قطــر  الصــادر  الشــركات  حوكمــة 
لألســواق املاليــة يف ســنة 2009م 0 ويراعــي 
ميثــاق الشــركة أيضــاً أحــكام قانــون الشــركات 

التجاريــة بدولــة قطــر0

ــادئ  ــي ليســاير مب ــاق احلال ل امليث ــدَّ وســوف يع
بهــا يف  املوصــى  القويــة  املؤسســية  احلوكمــة 
مصــرف  وقانــون   ، اجلديــد  احلوكمــة  نظــام 
قطــر املركــزي والتعليمــات التنفيذيــة للتأمــن 
ومبــادئ حوكمــة شــركات التأمــن الصــادرة مــن 

املصــرف0

5.مجلس اإلدارة 
5)1( ميثاق مجلس اإلدارة

ميثــاق مجلــس اإلدارة ـ مت إعــداده وفقــاً لنموذج 
الشــركات  حوكمــة  بنظــام  املرفــق  امليثــاق 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة يف 
ــي اشــتمل  ــر الت عــام 2009م والقواعــد واملعايي
عليهــا هــذا النظــام ومــا جــرت بــه نصــوص كل 
مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )5( لســنة 
الشــركة  تأســيس  وعقــد  وتعديالتــه  2002م 
بشــأن مجلــس   ، ل  املعــدَّ ونظامهــا األساســي 
وصالحيــات  فيــه  العضويــة  وشــروط  اإلدارة 
 ، أعضائــه  وحقــوق  وواجبــات  ومســئوليات 
مــع  ليتوافــق  امليثــاق  هــذا  تعديــل  ويجــري 
أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة اجلديــد رقــم 
ــة  )11( لســنة 2015م ومــع التعليمــات التنفيذي
التأمــن  شــركات  حوكمــة  ومبــادئ  للتأمــن 
الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي  ونظــام 

اجلديــد0 احلوكمــة 

5)2( تشكيل مجلس اإلدارة

يتــم انتخــاب مجلــس إدارة الشــركة مــن خــالل 
اجلمعيــة العامــة للمســاهمن وفقــاً للشــروط 
والقواعــد املنصــوص عليهــا يف قانون الشــركات 
التجاريــة ، وأحــكام النظــام األساســي للشــركة 
ــح لعضويــة مجلــس اإلدارة  الــذي يســتلزم للترشُّ
ملكيــة عــدد مــن أســهم الشــركة ال يقــل عــن 
مائتــي ألــف ســهم ، ونظــراً لتعــذر تطبيــق مبــدأ 
التصويــت التراكمــي يف عمليــة االنتخــاب يف 
قطــر  هيئــة  أفــادت  فقــد   ، احلالــي  الوقــت 
ــادة  ــص امل ــا ورد بن ــق م ــة بتطبي لألســواق املالي
ــد  ــة اجلدي ــون الشــركات التجاري ــن قان )96( م
رقــم )11( لســنة 2015م بشــأن آليــة التصويــت 

يف انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة0

ــون الشــركات  وتنــص املــادة رقــم )97( مــن قان
التجاريــة علــى جــواز أن يكــون ثلــث أعضــاء 
مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء املســتقلني ذوي 
اخلبــرة مــن غيــر املســاهمني مــع إعفائهــم مــن 
شــرط متلك أســهم العضوية ، غير أن الشــركة 
الشــروط  يتضمــن  القانــون ال  ذلــك  أن  تــرى 
ــان مــدى امتــاك املرشــح املســتقل  املقــررة لبي
للمهــارات املهنيــة واخلبــرة واملؤهــات الفنيــة 
التــي ميكــن للجمعيــة العامــة للمســاهمني أن 
تراهــا مماثلــة لتلــك املنصــوص عليهــا يف املــادة 
ســنة  الصــادر  احلوكمــة  نظــام  مــن   )1/27(
املرشــح  بيــد  األمــر  بــات  ثــم  ومــن   ، 2014م 
ــس  ــة مجل ــه يف الترشــح لعضوي ليبرهــن أحقيت

اإلدارة مــن غيــره0

وعليــه ، فســوف تنتظــر الشــركة حلــني صــدور 
القانــون املناســب الــذي يحــدد هــذه املتطلبــات 
اإلضافيــة املشــروطة لشــغل الشــخص للعضوية 

املســتقلة ملجلــس اإلدارة 0

احلالــي  اإلدارة  مجلــس  انتخــاب  مت  وقــد 
)للفتــرة 2017 ـ 2019م( يف اجتمــاع اجلمعيــة 
ــة للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ  العامــة العادي
مجلــس  أعضــاء  ويتمتــع   ، 2017/2/19م 
بخبــرة   ، قطريــون  وجميعهــم  الشــركة  إدارة 
متنوعــة متتــد لســنوات عــدة يف القطــاع املالــي 

الكلــي0 واالقتصــاد 

مجلــس  أعضــاء  بأســماء  بيــان  يلــي  وفيمــا 
وصفاتهــم: اإلدارة 
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إسم العضو م
وصفته 

يف تشكيل 
املجلس

اجلهة 
التي 

ميثلها

عدد األسهم 
اململوكة *

النسبة 
املئوية 

من 
رأس 
املال 

التصنيفالسيرة الذاتية

الشيخ خالد ١
بن محمد بن 

علي آل ثاني

رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو 

املنتدب

غير مستقلرجل أعمال ووزير سابق2.27%6.286.69١)شخصيًا(
غير تنفيذي

السيد / 2
عبداهلل بن 

خليفة العطية

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

رجل أعمال ، وزير دولة ، حاصل على 0.85%2.348.060)شخصيًا(
بكالوريوس يف العلوم السياسية من الواليات 

املتحدة األمريكية ، رئيس مجلس إدارة دار 
اخلليج للنشر والطباعة ، رئيس مجلس إدارة 

شركة كونتراكو للمقاوالت

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد / 3
حسني إبراهيم 

الفردان

عضـو

رجل أعمال ، رئيس مجلس إدارة مجموعة 0.63 %١.759.١22)شخصيًا(
الفردان ، العضو املنتدب للبنك التجاري ، 
وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة يف بنك 

إنفستكورب يف البحرين ، نائب رئيس مجلس 
إدارة دار اخلليج للنشر والطباعة ، نائب رئيس 

مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريني 

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد / جاسم 4
محمد جيده

عضـو

)شركة 
اجليدة 

للسيارات 
والتجارة(

رجل أعمال ، رئيس مجلس إدارة مجموعة 0.79 2.200.000%
اجليدة

غير مستقل

غير تنفيذي

الشيخ حمد بن 5
فيصل بن ثاني 
جاسم آل ثاني

عضـو

حاصل على بكالوريوس يف العلوم السياسية 00.6 %١.864.8١5)شخصيًا(
من الواليات املتحدة األمريكية ، رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك اخلليجي ووزير 
سابق لالقتصاد والتجارة ، نائب رئيس مجلس 

إدارة مجموعة املستثمرين القطرين ، عضو 
مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريني 

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد / خلف 6
أحمد املناعي

عضـو

)حكومة 
قطر(

27.668.5١0

صندوق 
التقاعد املدني

١0.723.١87

صندوق 
التقاعد 

العسكري

% 9.98 

% 3.87

وكيل وزارة واملالية ، عضو مجلس الشورى 
، عضو مجلس إدارة شركة )QLM( ، عضو 

مجلس إدارة مصرف قطر املركزي 

غير مستقل

غير تنفيذي

الشيخ جاسم 7
بن حمد بن 

جاسم جبر آل 
ثاني

عضـو

)شركة 
املرقاب 

كابيتال(

رئيس مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي 09.١ ١05%.3.0١4
وشركة الضمان للتأمني اإلسالمي )بيمه( 

غير مستقل

غير تنفيذي

الشيخ فيصل ٨
بن ثاني بن 

فيصل آل ثاني

عضـو

)شركة 
بروق 

التجارية(

13.٨65.471 5.0
%

حاصل على بكالوريوس يف إدارة األعمال 
من جامعة مارميونت / الواليات املتحدة 

 األمريكية ، 
شغل منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر 

 للدراسات املصرفية وإدارة األعمال 
 ، مساعد مدير إدارة االستثمار 

 يف مصرف قطر املركزي ،
  وحاليًا رئيس االستثمار يف 

 مؤسسة صندوق قطر 
 ، )Qatar foundation endowment(
نائب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر

غير مستقل

غير تنفيذي

الشيخ سعود ٩
بن خالد بن 

حمد آل ثاني

عضـو

 رجل أعمال ، وزير سابق ، 0.27 %754.142)شخصيًا(
رئيس مجلس إدارة شركة )QLM( وعضو 

 مجلس إدارة شركة الكهرباء 
واملاء القطرية وشركة وقود

غير مستقل

غير تنفيذي

الشيخ عبد 10
الرحمن بن 

سعود بن فهد 
آل ثاني

عضـو

بكالوريوس عالقات دولية ــ ماجستير يف 0.17 %475.٨٨2)شخصيًا(
العالقات الدولية سنة 1٩٨4م

دبلوم أمن دولي ووطني ــ كلية جوناف كندي 
للحكومة ــ جامعة هارفرد 1٩٩4م

سفير سابق ـ وزير دولة 

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد/ علي 11
يوسف حسني 

كمال 

عضـو

)مجموعة 
الكمال 

الدولية(

بكالوريوس يف إدارة األعمال والشئون املالية 0.2٩ 7٩6.757%
ــ بكالوريوس يف اآلداب وعلوم االقتصاد 1٩٩٨م ــ 

الواليات املتحدة األمريكية 

الرئيس التنفيذي جلميع شركات الكمال ــ 
عضو مجلس إدارة شركة املناعي 

غير مستقل

غير تنفيذي

إسم العضو م
وصفته 

يف تشكيل 
املجلس

اجلهة 
التي 

ميثلها

عدد األسهم 
اململوكة *

النسبة 
املئوية 

من 
رأس 
املال 

التصنيفالسيرة الذاتية

* عدد األسهم اململوكة ونسبتها إلى رأس املال هي كما يف 2017/12/31م
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5)3( مهام املجلس ومسئولياته

عــن  املســئول  هــو  الشــركة  إدارة  مجلــس 
إدارتهــا ، ويتحمــل مســئولية وضــع األهــداف 
واالســتراتيجيات الالزمــة لنشــاطها ومراقبــة 
تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
واللجــان التــي ُيفوِّضهــا بعض صالحياته، وذلك 
كلــه وفقــاً ملــا ورد بيانــه مــن مهــام ومســئوليات 
مــن  ولــكل  للمجلــس  وواجبــات  وصالحيــات 
ـ  أعضائــه  مــن  عضــو  وكل  املجلــس  رئيــس 
ويف  التجاريــة  الشــركات  قانــون  نصــوص  يف 
األساســي،  ونظامهــا  الشــركة  تأســيس  عقــد 
ــة  ــه نظــام احلوكمـ ــى ذلــك مــا أوجبـ يضــاف إل
مــن واجبــات ومســئوليات والتزامــات ، خاصــة 
التأكــد مــن التــزام الشــركة مببــادئ احلوكمــة 
ومراجعــة وحتديــث تطبيقــات احلوكمــة علــى 
بالقوانــن  دهــا  تقيُّ وضمــان   ، مســتمر  وجــه 
واللوائــح ذات الصلــة وبعقــد تأسيســها ونظامها 
األساســي ، ومراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك 
ــد قيــم الشــركة والسياســات  املهنــي التــي جتسِّ
واإلجــراءات الداخليــة التــي يجــب علــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة االلتــزام بهــا 
مبــا يضمــن حتقيــق أفضــل املمارســات وتلبيــة 

حاجــات الشــركة0

ويعــاون مجلــس اإلدارة عــدد مــن اللجــان صــدر 
بتشــكيلها وحتديــد صالحياتهــا واملهــام املوكولــة 
إليهــا قــرار مــن املجلس ، حســبما ســيأتي بيانه0

ويتضمــن التقريــر الســنوي الــذي ُيعــده مجلــس 
 اإلدارة تقييماً شامـالً ألداء الشركـة خالل العام 

ونتائج نشاطها0

وحتــدد اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة ، بنــاًء 
 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة ، مكافــأة أعضــاء 
جلنــة  تتولــى  التــي   ، اإلدارة  مجلــس 
عــن  املنبثقــة  والتنظيــم  السياســات 
النشــاط  نتائــج  ضــوء  يف  تقديرهــا   املجلــس 
ويف حــدود مــا نــص عليــه قانــون الشركـــات 
التجاريــة اجلديــد يف املــادة )119( ، والنظــام 

هــات العمــل بصفــة عامــة  • التأكــد مــن أن توجُّ
بواســطة  املوضوعــة  األهــداف  مــع  تتماشــى 

اإلدارة0 مجلــس 

• املوافقــة / التوصيــة ملجلــس اإلدارة ـ فيمــا 
يختــص بأيــة اســتثمارات / إعــادة هيكلــة / 
اســتراتيجية  مبــادرات  أيــة  أو  متويــل  إعــادة 

أخــرى0

• تزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر دوريــة عــن أداء 
اإلدارة التنفيذية0

• مراقبــة تنفيــذ سياســات الشــركة اإلداريــة 
مــن مجلــس  عليهــا  املوافــق  والفنيــة  واملاليــة 

اإلدارة0

وكل  التنفيذيــة  اإلدارة  أن  مــن  التأكــد   •
أصحــاب الصالحيــات يف الشــركة مبــا يف ذلــك 
الصالحيــات املمنوحــة للجــان تعمــل يف نطــاق 

لهــم0 املقــررة  الصالحيــات 

• النظــر يف توصيــات اللجــان املختلفــة للشــركة 
والتوجيــة باإلجــراء املناســب بشــأنها0

وكعضو منتدبـ ـ ال يضطلع رئيس مجلس اإلدارة 
 بأيــة مهــام تنفيذيــة ، وإمنــا ُيثــل حلقــة الوصــل 
التنفيذيــة لنقــل  بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
األهــداف املوضوعــة بواســطة مجلــس اإلدارة 
ــى الوجــه الصحيــح0 والتأكــد مــن تنفيذهــا عل

5)7(  املهام األخرى ملجلس اإلدارة

ُتتــاح ألعضائــه  أن  اإلدارة  مجلــس  يضمــن   •
إمكانيــة الوصــول وبشــكل كامــل وفــوري إلــى 
املتعلّقــة  والســجالت  والوثائــق  املعلومــات 
بالشــركة وذلــك مــن خــالل اللجــان املنبثقــة عــن 
املجلــس ، كمــا ُيلــزم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
الوثائــق  بجميــع  وجلانــه  املجلــس  بتزويــد 

0 املطلوبــة  واملعلومــات 

 )60( املــادة  يف  للشــركة  ل  املعــدَّ األساســي 
املركــزي0 قطــر  مصــرف  وتعليمــات 

5)4( واجبات أعضاء املجلس االستئمانية

كل عضو يف مجلس اإلدارة يدين للشركة بواجبات 
ســية  ــد بالســلطة املؤسَّ  العنايــة واإلخــاص والتقيُّ
كمــا هــي محــددة يف القوانــن واللوائــح ذات 
ونظــام  اإلدارة  مجلــس  ميثــاق  ويف  الصلــة 
ــى أســاس  ــاً عل ــون جميع احلوكمــة ، وهــم يعمل
وبالعنايــة  نيــة  وبحســن  واضحــة  معلومــات 
 واالهتمــام والفاعليــة الازمن لتحقيق مصلحة 

الشركة ومساهميها0

5)5( مهام رئيس مجلس اإلدارة

يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســئوالً عــن حســن 
 ســير عمل املجلس والتأكد من قيامه مبناقشــة 
ـــال ويف  جميــع املســائل األساســية بشــكل فعَّ
الوقــت املناســب ، باإلضافــة إلــى مســئولياته 
قانــون  يف  عليهــا  املنصــوص  واختصاصاتــه 
الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة 
اإلدارة  مجلــس  وميثــاق  احلوكمــة   ونظــام 

وميثاق احلوكمة0

أي  عضويــة  يف  املجلــس  رئيــس  يشــارك  وال 
مــن اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ، كمــا 
أنــه ال يجمــع بــن رئاســة املجلــس والرئاســة 

للشــركة0 التنفيذيــة 

5)6( مهام العضو املنتدب 

اإلدارة  مجلــس  بــن  الوصــل  حلقــة  ميثــل   •
واإلدارة التنفيذيــة ـ لنقــل األهــداف املوضوعــة 
بواســطة مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تنفيذهــا 

علــى الوجــه الصحيــح0

• يســتعرض ويناقش االســتراتيجيات واخلطط 
اإلدارة  مــن  املقدمــة  للشــركة  األمــد  طويلــة 
ـن  التنفيذيــة ، ويعطــي التوجيهــات التــي ُتكِـّ

الشــركة مــن مجابهــة حتديــات الســوق0

أعضــاء  دعــوة  مــن  اإلدارة  مجلــس  يتأكــد   •
جلانــه املختلفــة واملدققــن الداخليــن وممثلــن 
عــن املدققــن اخلارجيــن حلضــور اجتماعــات 

اجلمعيــة العامــة للشــركة0

ألعضــاء  تدريــب  برنامــج  املجلــس  يضــع   •
مجلــس اإلدارة املعّينــن حديثــاً لضمــان متتعهــم 
بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة وعملّياتهــا 
، وإدراكهــم ملســؤولياتهم متــام اإلدراك ، وذلــك 
اللجــان  عضويــة  يف  إشــراكهم  خــال  مــن 

املختلفــة0

عــن  مســؤولون  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء   •
اإلدراك اجليــد لدورهــم وواجباتهــم وأن يثقفــوا 
أنفســهم يف املســائل اخلاصة بنشــاط الشــركة0

أعضــاءه  ُيبقــي  أن  اإلدارة  مجلــس  يضمــن   •
يف  التطــورات  علــى  مطلعــن  الــدوام  علــى 
مجــال احلوكمــة وأفضــل املمارســات يف هــذا 

اخلصــوص0

• يتضمــن النظــام األساســي للشــركة إجــراءات 
يف  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إلقالــة  واضحــة 

حالــة تغيبهــم عــن اجتماعــات املجلــس 0

5)8( إجتماعات مجلس اإلدارة 

للتشــريعات  طبقــاً   ، اإلدارة  مجلــس  يجتمــع 
الســارية ، ســت مــرات علــى األقــل خال الســنة 
، وقــد بلــغ عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا 
املجلــس خــال عــام 2017م عــدد )7( ســبعة 
اجتماعــات حضرهــا جميــع أعضــاء املجلــس 
أعضــاء  مــن  عنهــم  مبمثلــن  أو  شــخصياً 

املجلــس مبوجــب ســند متثيــل كتابــي0

والنظــام  التجاريــة  الشــركات  لقانــون  وطبقــاً 
عضــو  تغيــب  إذا  فإنــه   ، للشــركة  األساســي 
ــة اجتماعــات  ــس اإلدارة عــن حضــور ثاث مجل
بغيــر  متفرقــة  اجتماعــات  أربعــة  أو  متتاليــة 

ُيعتبــر مســتقيا0 ـ  عــذر مقبــول 

7تقريــــر الحوكمــــــة لعـــــام ٢٠١٧م تقريــــر الحوكمــــــة لعـــــام ٢٠١٧م 6



وقــد نصــت املــادة )33( مــن النظــام األساســي 
ل للشــركة علــى أن مجلــس اإلدارة يجتمــع  املعــدَّ
أن  الرئيــس  علــى  وأن   ، رئيســه  مــن  بدعــوة 
طلــب  علــى  بنــاًء  لالجتمــاع  املجلــس  يدعــو 

عضويــن مــن أعضائــه0

التــي  اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات  وجميــع 
مــن  بدعــوة  كانــت  2017م  عــام  يف  انعقــدت 
رئيــس املجلــس ، ويتــم إرســال خطابــات الدعــوة 
لالجتمــاع مــع جــدول أعمــال االجتمــاع قبــل 
أســبوع مــن التاريــخ املحــدد لالجتمــاع الــذي 
لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس  يحــق فيــه 
 ، للمناقشــة  أخــرى  موضوعــات  أيــة  إضافــة 
حيــث يشــتمل جــدول األعمــال “دائمــاً” علــى 
أيــة  : “مناقشــة  يلــي  بنــد يجــري نصــه مبــا 
موضوعــات أخــرى تعــرض علــى املجلــس” 0

5)9( أمني سر املجلس

يتولــى أمانــة ســر املجلــس الســيد / علــي علــي 
ـ املستشــار القانونــي للشــركة ، وهــو  دربالــة 
حاصــل علــى درجــة ليســانس يف احلقــوق عــام 
بجمهوريــة  األســكندرية  جامعــة  مــن  1970م 
منــذ  باملحامــاة  واشــتغل   ، العربيــة  مصــر 
ــد بنقابــة املحامــني املصريــة  تخرجــه ، حيــث ُقيِّ
يف  بالعمــل  التحــق  ثــم   ، 1970م  نوفمبــر  يف 
شــركة مصــر للتأمــني منــذ أبريــل عــام 1971م 
النقــض  محكمــة  لــدي  محاميــاً  قيــده  ومت   ،
املصريــة منــذ عــام 1986م ، والتحــق بشــركة 
 ، 1987م  عــام  نوفمبــر  منــذ  للتأمــني  قطــر 
ويتولــى أمانــة ســر مجلــس اإلدارة منــذ عــام 

1988م0   

محاضــر  جميــع  وحفــظ  بتســجيل  ويقــوم 
اجتماعــات املجلــس وســجالته والتقاريــر التــي 
ترفــع مــن املجلــس وإليــه ، ويتولــى تأمني إيصال 
وتوزيــع املعلومــات املتعلقــة بالشــركة إلــى مــن 
يطلبهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والــرد علــى 
تســاؤالتهم وتقــدمي املشــورة إليهــم ، والتنســيق 

أ( جلنة االستثمار

وتضم اللجنة يف عضويتها كل من :

السيد / حسني إبراهيم الفردان
عضو مجلس اإلدارة

رئيسـاً

السيد / جاسم محمد جيده
عضو مجلس اإلدارة 

عضواً

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

عضواً

الشــيخ جاســم بــن حمــد بــن جاســم بــن جبــر آل 
ثانــي ــــ عضو مجلــس اإلدارة

عضواً

الشــيخ فيصــل بــن ثانــي بــن فيصــل آل ثانــي 
اإلدارة  عضــو مجلــس 

عضواً    

السيد / علي يوسف حسني كمال
عضو مجلس اإلدارة

عضواً    

املختصــن  االجتماعــات  يف  إليهــم  وينضــم 
الســادة: وهــم  التنفيذيــة  اإلدارة  مــن 

الرئيــس  ــــ  الســبيعي  تركــي  عبــداهلل  خليفــة 
للمجموعــة التنفيــذي 

علــي صالــح الفضالــة – نائــب أول الرئيــس 
للمجموعــة التنفيــذي 

التفيــذي  الرئيــس  ــــ  تالــوار  كومــار  ســونيل 

فيمــا بينهــم وبــن املجلــس وأصحــاب املصالــح 
املســاهمن  فيهــم  مبــا  بالشــركة  اآلخريــن 

واملوظفــن0 واإلدارة 

5)10( جلان مجلس اإلدارة 

الدائمــة  اللجــان  مــن  عــدداً  املجلــس  أنشــأ 
املذكــورة  املســؤوليات  ببعــض  إليهــا  وعهــد 
املجلــس  ملســاعدة  وذلــك  اختصاصاتهــا،   يف 
ومســؤولياته0  بواجباتــه  النهــوض  علــى 
املجلــس  بيــد  النهائيــة  املســؤولية   وتظــل 
يف جميــع األوقــات ، أي أنــه ال يتنــازل عنهــا 

إلــى اللجــان0 

باملجلــس  اللجــان  تلــك  عالقــة  وُتبنــى 
ورفــع  والشــفافية  التامــة  املكاشــفة  علــى 
ويحضــر    0 املجلــس  إلــى  منهــا  التقاريــر 
الســنوية  العموميــة  اللجــان اجلمعيــة  رؤســاء 
يوجههــا  التــي  االستفســارات  عــن  ويجيبــون 
اللجنــة  ألعضــاء  وينبغــي  املســاهمون0 
مســؤولياتهم  أداء  إلــى  االطمئنــان  املختصــة 
حتــى  اختصاصاتهــم  ضمــن   املحــددة 

31 ديسمبر 2017م0 

ــاً أخــرى، فضــالً عــن  وللمجلــس أن يشــكل جلان
 اللجان الدائمة، كلما استدعت الضرورة ألداء مهام 

أو أعمال خاصة0

وال توجــد جلنــة منفصلــة للمكافــآت، وإمنا حتدد  
جلنــة السياســات والتنظيــم سياســة املكافــآت

حتديــد  يف  دورهــا  جانــب  إلــى  بالشــركة 
استراتيجية الشركة0

ويضم املجلس حالياً اللجان التالية:
• جلنة االستثمار،

• جلنة السياسات والتنظيم ،

• جلنة التدقيق ومتابعة اإللتزام ،

• جلنة الترشيحات0

اخلارجيــة للعمليــات 

وتتولى هذه اللجنة املهام التالية:
للشــركة  االســتثمارية  السياســة  توجيــه   .1
مجلــس  مــن  لهــا  املمنــوح  للتفويــض  طبقــاً 
يف  االســتثمار  اســتراتيجية  ووضــع  اإلدارة، 
ــة التعامــات يف أســواق االســتثمار  ضــوء حرك

والعامليــة0 املحليــة 

2. وضــع احلــدود لصاحيــات اإلدارة التنفيذية 
يف االســتثمار ، واتخــاذ القــرارات الازمــة فيما 

يزيــد علــى هــذه احلدود0

3. مراقبة إدارة محفظة األوراق املالية للشركة 
بهــدف حتقيــق أفضل العوائد املمكنة0

املحتملــة  االســتثمار  مبــادرات  مناقشــة   .4
إلــى  التوصيــات  ورفــع  الفائضــة  لألمــوال 
املحتملــة  الُفــرص  بشــأن  اإلدارة  مجلــس 

االســتثمارية0 للشــراكات 

حــول  اإلدارة  مجلــس  إلــى  التقريــر  رفــع   .5
التوصيــات بشــأن  ، وتقــدمي  اللجنــة  أنشــطة 
املوضوعــات التــي حتتــاج إلــى موافقــة املجلس0 

اإلجنــــــــــــــــــــازات:
• اعتمــاد إصــدار قطــر إلعــادة التأمــن ســندات 
دائمــة مــن الشــريحة الثانيــة بقيمــة 450 مليــون 

دوالر أمريكي0

• إجناز معامات استثمارية عدة0

• املوافقــة علــى التصــرف يف أصــول عقاريــة 
بقطــر0

اللجنــة  اجتماعــات  خــال  رُوجعــت  وقــد 
واســتثنائية  دوريــة  تقاريــر  العــام  هــذا 
وضــع  حــول  االســتثمار  إدارة  قســم  أعدهــا 
القــرارات  اللجنــة  وأصــدرت   0 املجموعــة 
 الازمــة خــال هــذا العــام ، وصــدرت بعــض 

القرارات بالتمرير0
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جلنة السياسات والتنظيم: 

تضــم اللجنــة يف عضويتهــا عــدد )3( ثالثــة مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم :

السيد / عبد اهلل بن خليفة العطية               
رئيساً

السيد / حسني إبراهيم الفردان                 
عضواً

السيد / خلف أحمد املناعي                    
عضواً

الرئيــس  االجتماعــات  يف  إليهــم  وينضــم 
التنفيــذي للمجموعــة واملختصــني مــن اإلدارة 

0 التنفيذيــة
وتتولى املهام التالية :

١. التحقــق مــن أن الرؤيــة املســتقبلية املعــدة 
مبعرفــة مجلــس االدارة قـــد مت حتويلهــا إلــى 
أهــداف واســتراتيجيات وخطــط عمــل وإقــرار 
تطويرهــا  ومتابعــة  االســتراتيجيات  هــذه 
ومراقبــة تطبيقهــا وتنفيذهــا وإقــرار املوازنــة 

التقديريــة0

 / األخطــار  قبــول  علــى  وتوافــق  ُتفــوِّض   .٢
التعويضــات / مشــاريع العمــل / املصروفــات 
للعضــو  املمنوحــة  احلــدود  علــى  تزيــد  التــي 
موافقــة  إلــى  حتتــاج  التــي  تلــك  أو  املنتــدب 

اللجنــة0

3. إقــرار الهيــكل التنظيمــي للشــركة وتعديالتــه 
يف  بالتغييــرات  تتعلــق  التــي  األمــور  وجميــع 

هيــاكل األجــور 0

واحلوافــز  املكافــآت  منــح  سياســة  إقــرار   .٤
األداء  تقاريــر  ضــوء  يف  التنفيذيــة  لــإدارة 
تــراه  مــا  ورفــع   ، الدوريــة  النشــاط  ونتائــج 
بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ، ووضــع القواعــد 
اخلاصــة مبكافــآت وبــدالت أعضــاء املجلــس 

ج( جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام

أعضــاء  مــن  أربعــة   )4( عــدد  اللجنــة  تضــم 
 : هــم  اإلدارة  مجلــس 

السيد / خلف أحمد املناعي                           
رئيساً

السيد / جاسم محمد جيده                             
عضواً

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني               
عضواً

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني             
عضواً

وينضــم إليهــم يف االجتماعــات املختصــن مــن 
ــة للشــركة0 اإلدارة التنفيذي

ويتعذر يف الوقت احلالي أن يكون غالبية أعضاء 
 جلنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام مــن األعضــاء 
املســتقلن ، حيــث أن جميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة يف دورتــه احلاليــة )2017 – 2019م( 
مــن غيــر املســتقلن ، وســوف يراعــى تعديــل 
ذلــك الوضــع بعــد أن َســَمَح قانــون الشــركات 
التجاريــة اجلديــد بوجــود أعضــاء مســتقلن 0

وتتولى اللجنة املهام التالية:

1. إصــدار التوصيــة الالزمــة ملجلــس اإلدارة 
بشــأن تعيــن مدققــي احلســابات اخلارجــن 
واتخــاذ  ومالحظاتهــم  تقاريرهــم  ومناقشــة 

بشــأنها0 الــالزم 

وخطــط  الداخليــن  املراجعــن  تعيــن   .2
الداخليــة  املراجعــة  وبرامــج  واســتراتيجيات 
وإصــدار  الدوريــة  تقاريرهــا  ومناقشــة 

بشــأنها0 توجيهاتهــا 

٣. إقــرار نظــم مراقبــة االلتــزام بنظــام العمــل 
ــح املنظمــة لنشــاط  ــزام بالقوانــن واللوائ وااللت

ملكافــأة عضويــة  بالنســبة  توصياتهــا  وكذلــك 
مجلــس اإلدارة يف نهايــة العــام ، وذلــك يف ضــوء 
)املــادة  التجاريــة  الشــركات  قانــون  نصــوص 
ل  للشــركة  )119( ، والنظــام األساســي املعــدَّ
)املــادة60( وتعليمــات مصــرف قطــر املركــزي 0

مبســئولياتها  الشــركة  التــزام  متابعــة   .٥
االجتماعيــة والبيئيــة ـ وتقريــر سياســة الرعايــة 
للمؤمتـــرات والنــدوات االقتصاديــة والثقافيــة 
وذلــك   ، واإلعانــات  والتبرعــات  والرياضيــة 
ــون  ــد عمــا هــو محــدد مبوجــب القان فيمــا يزي
بدعــم  اخلــاص  2008م  لســنة   )13( رقــم 

0 األنشــطة 

6. رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة بنشــاطها 
ومالحظاتهــا وتوصياتهــا 0

اإلجنــــــــــــــــــــازات:

شــركات  علــى  االســتحواذ  علــى  املوافقــة   )1
ماركــر ســتادي  أوروبيــة يف مجموعــة  تأمــن 
املســتهدفة  للشــركات  ملــزم  عــرض  وتقــدمي 
بعــد إمتــام الدراســة النافيــة للجهالــة للجوانــب 
والتنظيميــة 0 والضريبيــة  والقانونيــة  املاليــة 

املعدلــة  املكافــآت  سياســة  اللجنــة  أيــدت   )2
قطــر  مصــرف  عــن  الصــادر  للتعميــم  وفقــاً 

2017م. يوليــو   26 بتاريــخ   املركــزي 

3( إعتمــدت اللجنــة سياســة ترشــيح وانتخــاب 
أعضــاء مجلــس اإلدارة 0

الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  اللجنــة  أقــرت   )4
 26.٥ مبقــدار  للتأمــن  القطريــة  العمانيــة 
مليــون ريــال قطــري وبيــع حصــة قطــر للتأمــن 

الحقــاً مــن خــالل اكتتــاب أولــي0

غســل  ومكافحــة   ، والصالحيــات   ، الشــركة 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وتضــارب املصالــح 
واتخــاذ  بهــا  اخلاصــة  التقاريــر  ومناقشــة   ،

القــرارات الالزمــة بشــأنها0

٤. وضــع اخلطــوط العريضــة إلدارة املخاطــر 
لبرامــج  طبقــاً  الدوريــة  تقاريرهــا  ومناقشــة 
الرقابــة املوضوعــة مــع وضــع احلــدود القصــوى 
ــة واحلــد األقصــى  ــة املقبول للمخاطــر التأميني

الحتفــاظ الشــركة0

ت  ا د شــا إلر ا و لعمــل  ا نظمــة  أ ر  ا قــر إ  .٥
ــل  والسياســات التــي تكفــل تنفيــذ خطــط العمـ
ــارف  ــاً للقواعــد املتع ــة طبق ــاءة وفاعلي ــكل كف ب
ــي حتكــم النشــاط  ــاً ، والت ــاً وعاملي ــا محلي عليه

ــس اإلدارة0 وتتماشــى مــع توجيهــات مجل

عــن  اإلدارة  إلــى مجلــس  تقريرهــا  تقــدم   .٦
الشــركات/ الداخلية/حوكمــة  املراجعــة 

االلتــزام/إدارة املخاطــر،  ُمبديــة رأيهــا يف كل 
منهــا0

اإلجنــــــــــــــــــــازات:

١. اعتمــاد البيانــات املاليــة وتقريــر املدققــن 
لســنة 20١٦م0 

2. دراسة تقارير أنشطة االمتثال باملجموعة0

٣. مراجعة تقارير إدارة املخاطر املؤسسية 0

٤. دراســة تقاريــر التدقيــق الداخلــي املرفوعــة 
مــن قبــل مديــر التدقيــق 0
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د( جلنة الترشيحات

للشــركة  اجلديــد  التنظيمــي  الهيــكل  إشــتمل 
علــى جلنــة “الترشــيحات” ، وســيتم تفعيــل هــذه 
لهــذه  ُتتــاح  وتشــكيل أعضائهــا حــن  اللجنــة 
اللجنــة فرصــة مباشــرة صالحياتهــا املبينــة يف 

نظــام احلوكمــة 0

٦. مكافآت املجلس واإلدارة التنفيذية
تعــد منهجيــة حســاب املكافــآت بالشــركة جــزءاً 
أصيــالً مــن هيــكل احلوكمــة واحلوافــز الــذي 
يشــرف عليــه املجلــس 0 وتهــدف إلــى تعزيــز 
األداء واحلــث علــى قبــول املخاطــرة يف حــدود 
املعقــول وغــرس ثقافــة املخاطــرة باملجموعــة 0 

ســلطاته  تفويــض  خــالل  مــن  واملجلــس، 
يضطلــع   ، والتنظيــم  السياســات  جلنــة  إلــى 
باإلشــراف علــى تنفيــذ اإلدارة لنظــام املكافــآت 
، وتتولــى هــذه اللجنــة مراجعــة وتقييــم مــدى 
اتبــاع منهجيــة املجموعــة يف حســاب املكافــآت 
عمليــات إدارة املخاطــرة ورأس املــال والســيولة 
0 ويراجــع املجلــس خطــط املكافــآت وعملياتهــا 

ونتائجهــا ســنويا0ً

باملجموعــة  املكافــآت  سياســة  رُوجعــت  وقــد 
قطــر  مصــرف  تعميــم  مــع  متشــياً  وُحدثــت 
 “ بشــأن  2017م  يوليــو   26 بتاريــخ  املركــزي 
واحلوافــز  العــالوات  منــح  وسياســات  أســس 

التأمــن”0  شــركات  جلميــع 

أعضــاء  أتعــاب  العموميــة  اجلمعيــة  وحتــدد 
بنــاًء علــى توصيــات املجلــس  مجلــس اإلدارة 
نشــاط  نتائــج  وفــق  األتعــاب  تلــك  0 وحتــدد 
الشــركة واحلــدود التــي أقرتهــا املــادة )119( 
مــن قانــون الشــركات التجاريــة اجلديــد واملــادة 
)40( مــن النظــام األساســي للشــركة وتعليمــات 
مصــرف قطــر املركــزي يف هــذا اخلصــوص0

علــى عقــود إعــادة التأمــن االتفاقــي وإعــادة 
تأمــن  إعــادة  وعقــود  االختيــاري  التأمــن 
فائــض اخلســارة . وتقــدر األمــوال املســتحقة 
علــى شــركات إعــادة التأمــن بطريقــة تتفــق 
مــع املطالبــات املســتحقة ووفــق عقــود إعــادة 

التأمــن0

مخاطر التشغيل
املخاطــر  تضــر  قــد  الرقابــة،  ُتفلــح  لــم  إذا 
آثــاراً  وتتــرك  الشــركة  بســمعة  التشــغيلية 
قانونيــة أو تنظيميــة  وقــد تــؤدي إلــى اخلســارة 
املاليــة. واملجموعــة وإن كانــت ال تتوقــع القضــاء 
علــى جميــع املخاطــر التشــغيلية،  غيــر أنهــا 
تســعى إلدارة تلــك املخاطــر مــن خــال إطــار 
رقابــة صــارم ومتابعــة تلــك املخاطــر ومجابهتهــا 
للنظــم  تفصيليــة  دالئــل  املجموعــة  ومتتلــك 
بــن  الفعــال  للفصــل  املوضوعــة  واإلجــراءات 
وإجــراءات  الدخــول  وضوابــط  الواجبــات 
املوظفــن  وتدريــب  والتســوية  التفويــض 
اإلجــراءات  تلــك  ويدعــم  التقــومي.  وعمليــات 

امتثــال  وتدقيــق داخلــي0 إطــار 

مخاطر االئتمان
حــدود  مــن  مجموعــة  املجموعــة  وضعــت 
مخاطــر  حــدود  )ومنهــا  االئتمانيــة  املخاطــر 
والــدول(   ، والقطاعــات   ، املقابــل  الطــرف 
بهــدف إدارة مخاطرهــا يف حــدود قابليــة حتمــل 
ــة  ــى جلن ــة 0 وتتول املجموعــة ملخاطــر االئتماني
االســتثمار التابعــة ملجلــس اإلدارة متابعــة هــذه 

منتظمــة0 احلــدود بصفــة 

ــي  ــة الت ــات األصــول املالي ــع فئ وبالنســبة جلمي
بعقــود  املتعلقــة  ، خــاف  املجموعــة  متتلكهــا 
إعــادة التأمــن ، فــإن أقصــى مخاطــر ائتمانيــة 
ــة  ــا املجموعــة هــي القيمــة الدفتري تتعــرض له
املثبتــة يف التقاريــر املاليــة يف تاريــخ إعــداد تلــك 

ــر0  التقاري

٧.  األطراف ذات الصلة
بالنســبة جلميــع األطــراف ذات الصلــة ، تطبــق 
الشــركة سياســتها بشــأن »معامــات األطــراف 
القانــون  ألحــكام  وفقــاً  املقــررة  الصلــة«  ذات 
التجاريــة  الشــركات  وقانــون  بــه  املعمــول 
واحلوكمــة املؤسســية لضمــان حتقيــق أقصــى 

قــدر مــن الشــفافية والنزاهــة واملكاشــفة 0

٨. إطار إدارة املخاطر
املصــادر األساســية إليــرادات املجموعــة هــي 
ــر خدمــات التأمــن وإدارة االســتثمارات0  توفي
ولذلــك ، فــإن أعمــال املجموعــة تواجــه املخاطر 

التاليــة بالدرجــة األولــى: 

مخاطر التأمني:

تديــر املجموعــة مخاطــر التأمــن مــن خــال 
الســتراتيجيتها  الدقيــق  والتنفيــذ  الصياغــة 
وجــود  ضمــان  مــع  االكتتابيــة،  وإرشــاداتها 
واإلدارة  التأمــن  إلعــادة  كافيــة  ترتيبــات 
االســتباقية للمطالبــات0 وتهــدف اســتراتيجية 
تركــز  مــن  احلــد  علــى  باملجموعــة  االكتتــاب 
املخاطــر  تنــوع  بحيــث   ، املجموعــة  مخاطــر 
املنافــع  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  املكتتبــة 
وقيمــة  واملســتوى  النــوع  حيــث  مــن  املؤمنــة 
وتطبــق  واجلغرافيــة0  والصناعــة  املخاطــرة 
حــدود اكتتــاب لضمــان وجــود هــذا التنــوع0

مزاولتهــا  يف  املجموعــة  ســعي  إطــار  ويف 
املخاطــر  حتجيــم  علــى  الطبيعيــة  أعمالهــا 
الضخمــة،  املطالبــات  مــن  الناجتــة  املاليــة 
تبــرم الشــركة عقــود إعــادة تأمــن مــع أطــراف 
تنــوع  العقــود  أخــرى0 فتكــون محصلــة هــذه 
كبيــر يف أعمــال املجموعــة، األمــر الــذي ميكــن 
ــى مخاطــر اخلســائر  ــن الســيطرة عل اإلدارة م
املحتملــة نتيجــة املخاطــر الكبيــرة، إلــى جانــب 
ــوزع جــزء  ــد مــن فــرص النمــو0 ويت ــر مزي توفي
كبيــر مــن أعمــال إعــادة التأمــن باملجموعــة 

وترجــع املخاطــر االئتمانيــة التــي تتعــرض لهــا 
ــى مســتحقات التأمــن  املجموعــة باألســاس إل
يف  حكمــه  يف  ومــا  والنقــد  التأمــن  وإعــادة 
إعــادة  عقــود  وأصــول  البنكيــة  احلســابات 
ــة ذات الدخــل  التأمــن ومحفظــة األوراق املالي

الثابــت اجلاهــزة للبيــع0

مخاطر االستثمار
مــن  االســتثمارية  املخاطــر  املجموعــة  تديــر 
خــال تقديــر حجــم املخاطــر املصاحبــة لــكل 
اســتثمار، واالســتثمار فقــط وفــق اســتراتيجية 
االســتثمار باملجموعــة وحجــم املخاطــر املقبولــة 
جلنــة  موافقــة  علــى  احلصــول  وينبغــي   0
أي  علــى  اإلدارة  ملجلــس  التابعــة  االســتثمار 

املقــررة0 يتجــاوز احلــدود  اســتثمار مقتــرح 

مخاطــر  حتجيــم  إلــى  املجموعــة  وتســعى 
محفظــة  امتــاك  طريــق  عــن  االســتثمار 
املســتمر  والرصــد  متنوعــة  اســتثمارات 
ملســتجدات أســواق األســهم والســندات املحليــة 
والدوليــة 0 وتراقــب املجموعــة أيضــاً العوامــل 
أســواق  حتــركات  يف  تؤثــر  التــي  األساســية 
األســهم والســندات ، ومنهــا األداء التشــغيلي 

فيهــا0 املســتثمر  للشــركات  واملالــي 

١. احلوكمـــــــــــــة
املخاطــر  إدارة  إطــار  مــن  األساســي  الهــدف 
أن  ميكــن  ممــا  مســاهميها  حمايــة  بالشــركة 
يعــوق املجموعــة عــن حتقيــق أهدافهــا علــى 
صعيــد األداء املالــي ، واملجلــس مســؤول عــن 
إقــرار اســتراتيجية إدارة املخاطــر باملجموعــة 
ومراقبــة تطبيقهــا ، ويتحمــل بالدرجــة األولــى 
املخاطــر  إدارة  علــى  اإلشــراف  مســؤولية 
التنفيــذي  بالرئيــس  وينــاط   ، باملجموعــة 
للمجموعــة واإلدارة التنفيذيــة ، ممثلــة بلجنــة 
املخاطــر  وجلــان  باملجموعــة  املخاطــر  إدارة 
تطبيــق   ، العاملــة  الشــركات  مختلــف  يف 
علــى  املقــررة  املخاطــر  إدارة  اســتراتيجية 
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مــن  املجموعــة  ، وتســعى  املجموعــة  مســتوى 
مبراقبــة  املعنيــة  التوجيهيــة  اللجنــة  خــال 

إلــى: املخاطــر 

• توفيــق مهــام إدارة املخاطــر باملجموعــة مــع 
أهــداف وسياســات الشــركة ككل ؛

علــى  للمخاطــر  كاملــة  صــورة  إســتخاص   •
متناســقة  إدارة  إلدارتهــا  املجموعــة  مســتوى 

ومقبولــة؛ 

• التعامل مع املخاطر بحصافة ؛  

مســتوى  علــى  منســقة  تطبيقــات  ضمــان   •
املجموعــة لتحديــد املخاطــر وتقييمهــا وقياســها 
واإلبــاغ  ومراقبتهــا  آثارهــا  مــن  والتخفيــف 

عنهــا؛ 

• تكليــف مختلــف القيــادات املنــوط بهــا إدارة 
املخاطــر يف شــركات املجموعــة إلدارة ملفــات 
املخاطــر يف شــركاتهم ورصــد التقــدم املحــرز 
تخفيــف  اســتراتيجيات  وتطبيــق  إدارتهــا  يف 

آثــار املخاطــر0 

باملجموعــة  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  وُتــري 
تقييمــاً دوريــاً لكفايــة وفاعليــة منظومــة إدارة 
املخاطــر وإجراءاتهــا ملراقبــة املخاطــر وإدارتهــا 

ــى مســتوى املجموعــة0 عل

1( إدارة رأس املــــــــال 
الداخليــة  املخاطــر  إدارة  إطــار  يحــدد 
كل  لهــا  تتعــرض  التــي  املخاطــر  باملجموعــة 
وحــدة مــن وحــدات العمــل والتــي تتعــرض لهــا 
ــم أثرهــا علــى رأس املــال  املجموعــة ككل ، وُيقيِّ
تقديــرات  وتبــن   0 للمجموعــة  االقتصــادي 
رأس  مقــدار  الداخليــة  املخاطــر  إدارة  إطــار 
املــال املطلــوب لتخفيــف مخاطــر اإلعســار إلــى 
مســتوى بعيــد محــدد مــن اخلطــورة بنــاًء علــى 
عــدد مــن اختبــارات اجلهــد املالــي وغيــر املالــي 

للشــركة 0  الرأســمالي  للوضــع 

• اخلــط الثانــي - مهــام االمتثــال واملخاطــر 
بشــكل  تعمــل  التــي  االكتواريــة  واألعمــال 
مبنظــور  األول  الدفــاع  خــط  علــى  مســتقل 

مســتقلة. ورؤيــة 

• اخلــط الثالــث - التدقيــق الداخلي واخلارجي 
الــذي يقدم ضمانات مســتقلة0 

إلــى ذلــك ، كونــت املجموعــة جلانــاً  إضافــة 
متفرغــة إلدارة املخاطــر يف كل شــركة تعمــل 
جميعــاً حتــت إدارة اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة 
مبراقبــة املخاطــر، بينمــا األخيــرة تعمــل حتــت 
التدقيــق  وجلنــة  اإلدارة  مجلــس  إشــراف 

0 اإلدارة  ملجلــس  التابعــة  االلتــزام  ومتابعــة 

املشــروعات  مخاطــر  إدارة  دورة  وتشــمل 
: عــة ملجمو با

 • حتديــد املخاطــر وتقييمهــا0  يخصــص لــكل 
ــا  ــه مراقبته ــوط ب خطــورة محــددة مســؤول من
وإدارتهــا بفاعليــة 0  إضافــة إلــى ذلــك ، تخضع 
العالقــات املتداخلــة بــن املخاطــر للتقييــم علــى 
مســتوى املجموعــة مــن خــالل اختبــار املحــاكاة 

واجلهــد،

• قياس املخاطر،

مناســبة  حــدود  خــالل  مــن  املخاطــر  إدارة   •
و الطــوارئ،  وتخطيــط 

الضوابــط  خــالل  مــن  املخاطــر  مراقبــة   •
لضمــان  املخاطــر،  ومؤشــرات  األساســية 
حتديــد مشــكالت العمــل ومعاجلتهــا الصحيحة 

اإلدارة0 قبــل  مــن 

2( اجلوانب التنظيمية
الهــدف مــن النظــم املطبقــة علــى املجموعــة 
حمايــة حقــوق املســاهمني يف املجموعــة حمايــة 
كاملــة واحتفــاظ املجموعــة مبركــز مــاءة يكفــي 
للوفــاء بااللتزامــات غيــر املتوقعــة التــي تفرزهــا 
األزمــات االقتصاديــة أو الكــوارث الطبيعيــة 0

وتخضــع عمليــات املجموعــة ملتطلبــات تنظيميــة 
يف كل مــكان تعمــل بــه0 وهــذه النظــم ال تقتضي 
املوافقــة علــى املجموعــة ومراقبتهــا فحســب 
ــاً  ــا مث ــود )ومنه ــل تفــرض أيضــاً بعــض القي ب
الكفايــة  مــن  معــني  مســتوى  علــى  املحافظــة 
علــى  املجموعــة  قــدرة  لضمــان  الرأســمالية( 

الوفــاء بالتزاماتهــا0

ويتولــى ضبــاط االمتثــال واإلبــاغ عــن قضايــا 
شــركات  مــن  شــركة  كل  يف  األمــوال  غســل 
وغســل  االمتثــال  املجموعــة حتديــد مخاطــر 
أعمالهــم  يخــص  فيمــا  وتقييمهــا  األمــوال 
ــة تطبيــق اســتراتيجيات إدارة املخاطــر  ومراقب
وضمــان اإلبــاغ عــن اخلروقــات واملعامــات 
املشــبوهة يف املوعــد املناســب واتخــاذ التدابيــر 

شــأنها0 يف  التصحيحيــة 

ــى  ــق الشــركة نظمــاً وإجــراءات تهــدف إل وتطب
ــة يف  ــة والقانوني ــات التنظيمي ــال للمتطلب االمتث

بورصــة قطــر0   

4( إدارة مخاطر املشروعات
تتنــاول إدارة مخاطــر املشــروعات باملجموعــة 
إدارة املخاطــر ورأس املــال فضــاً عــن مراقبــة 
املخاطــر 0 وقــد طبقــت املجموعــة منــوذج إدارة 
مخاطــر تتفــرع منــه ثــاث خطــوط دفاعيــة هي: 

• اخلــط األول - اإلدارة التشــغيلية املســؤولة 
ــذ  عــن إدارة املخاطــر مــن خــال تطبيــق وتنفي

الضوابــط والرقابــة اإلداريــة ،

٩.  اإلدارة التنفيذية للمجموعة
التنفيذيــة باملجموعــة العاملــة  تتولــى اللجنــة 
للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  إدارة  حتــت 
يف  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  مســاعدة 
اإلدارة التشــغيلية لشــركة قطــر للتأمــن وفــق 
 0 للســلطة  واملفوضــة  القانونيــة  احلــدود 
التوجيــه  األساســية  اختصاصاتهــا  وتشــمل 

األداء0 ومراقبــة  والتنســيق  االســتراتيجي 

الســيد  هــو  للشــركة  التنفيــذي  والرئيــس 
وهــو  ـ  الســبيعي  تركــي  اهلل  عبــد  خليفــة   /
حاصــل علــى بكالوريــوس يف االقتصــاد والعلــوم 
بالواليــات  مــن جامعــة ميتشــجان  السياســية 
والتحــق   ، 1981م  عــام  األمريكيــة  املتحــدة 
بقطــر للبتــرول ـ رئيســاً لقســم التأمــن يف عــام 
للتأمــن  إلــى شــركة قطــر  وانضــم   ، 1982م 
عــام 1986م مديــراً عامــاً للشــركة ، ثــم رئيســاً 
تنفيذيــاً ملجموعــة شــركاتها ، كمــا ميثــل شــركة 
قطــر للتأمــن يف مجلــس إدارة شــركة الضمــان 
للتأمــن اإلســامي »بيمــه« وعــدد من الشــركات 

التابعــة ملجموعــة قطــر للتأمــن0

للمجموعــة  التنفيذيــة  اإلدارة  حتــت  وينــدرج 
التنفيــذي  الرئيــس  دعــم  عــن  املســؤولة 

التاليــة: املناصــب  للمجموعــة 

للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  أول  نائــب 
للشــؤون  للمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس   ،
الدوليــة، ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  ملنطقــة 
للمجموعــة،  التنفيــذي  للرئيــس  ومستشــاران 
واملديــر املالــي للمجموعــة ، ومديــر االســتثمار 

باملجموعــة0 املخاطــر  ومديــر   ، باملجموعــة 
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١٠. جلنـــــــــــــة اإلدارة
إلــى جلــان  التنفيذيــة نفســها  نظمــت اإلدارة 
املســؤوليات  أداء  إلــى  تهــدف  دائمــة  إداريــة 
اليوميــة  العمليــات  وإدارة  بفاعليــة  املفوضــة 

للشــركة0

١( جلنة إدارة املخاطر باملجموعة

األعضاء

)الرئيــس(،  باملجموعــة  املخاطــر  مديــر 
واملديــر املالــي للمجموعــة ، ومديــر االســتثمار 
ــر إدارة املخاطــر املؤسســية  باملجموعــة ، ومدي

0 باملجموعــة

بالدعوة

للشــؤون  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الدوليــة، ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
إفريقيــا0 وشــمال  األوســط  الشــرق  ملنطقــة 

ويناط بهذه اللجنة مهمتني أساسيتني :

الفعالــة  اإلدارة  ثقافــة  وغــرس  تشــجيع   •
املجموعــة0 مســتوى  علــى  للمخاطــر 

• ضمــان وجــود هيــكل إلدارة مختلــف املخاطــر 
وتقييمهــا ومراقبتهــا واإلبــاغ عنهــا0 

2( جلنة االحتياطي باملجموعة : 

األعضاء

املديــر املالــي للمجموعــة )الرئيــس( ، ومديــر 
املخاطــر باملجموعــة ، واملديــر املالــي - شــركة 
الرئيــس  ومستشــار  كابيتــال،  للتأمــن  قطــر 
إعــادة  قســم  ومديــر  للمجموعــة،  التنفيــذي 
االكتــواري  واخلبيــر  باملجموعــة،  التأمــن 

 0 للمجموعــة

ويناط بهذه اللجنة املهام األساسية التالية:

تقنيــة  باســتراتيجية  ســنوية  توصيــة  رفــع   •
املعلومــات علــى مســتوى املجموعــة تتوافــق مــع 
ــات باملجموعــة  ــة املعلوم ــة الشــاملة لتقني الرؤي
واســتراتيجية تقنيــة املعلومــات املعتمــدة علــى 
املــدى الطويــل متشــياً مــع اســتراتيجية العمــل 

الشــاملة علــى مســتوى املجموعــة0

املعلومــات  تقنيــة  مشــروعات  توجيــه   •
اجلديــدة  واملبــادرات  األمنيــة  واملتطلبــات 
املقترحــة مــن جانــب قســم تقنيــة املعلومــات 
باملجموعــة للشــركات التابعــة للمجموعــة مبــا 
ــح مجموعــة قطــر للتأمــن ككل0  يحقــق مصال

تقنيــة  مشــروعات  أداء  ومراجعــة  متابعــة   •
املعلومــات  تقنيــة  أمــن  ومبــادرات  املعلومــات 
وأفضــل ســبيل لتنفيذهــا يف الوقــت املناســب 

املجموعــة0 شــركات  أهــداف  لتحقيــق 

١١. مهام الرقابة الداخلية
قامــت شــركة قطــر للتأمــن خــال عــام 2016م 
ــة داخــل الشــركة  ــم إدارات الرقاب بإعــادة تنظي
، وذلــك بضمهــا إلــى إدارة مخاطــر احلوكمــة 
اخلطــوة ضروريــة  هــذه  وكانــت   . واالمتثــال 
الشــركة  أعمــال  يف  البالــغ  التعّقــد  ظــل  يف 
التركيــز  وزيــادة  الناشــئة  التنظيميــة  والبيئــة 
علــى املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة ، األمــر 
الــذي وضــع مســؤولية كبــرى علــى عاتــق اإلدارة 
العليــا . وبذلــك ، بــات ركــن مخاطــر احلوكمــة 
ــادرات احلوكمــة واملخاطــر  ــال يضــم مب واالمتث
واالمتثــال بالشــركة ، بهــدف تعظيــم القيمــة 
وتوفيــر املزايــا التنافســية الضروريــة ، وبالتالــي 

مســاعدة اإلدارة يف مراقبــة األعمــال. 

وتشــمل إدارات الرقابــة املنضويــة حتــت ركــن 
ــق  ــة التدقي ــال ؛ جلن ــة واالمتث مخاطــر احلوكم
واملخاطــر واالمتثــال التابعــة ملجلــس اإلدارة ، 

وتضــم اإلدارات التاليــة:

وتتمثل األهداف األساسية
لهذه اللجنة فيما يلي: 

االحتياطــي  إلدارة  سياســة  وضــع  ضمــان   •
الضــرورة0 اقتضــت  كلمــا  وحتديثهــا 

• مراجعــة واعتمــاد املخصصــات االحتياطيــة 
الكافيــة واحتياطــي األقســاط واملطالبــات ، 

ويشــمل ذلــك املطالبــات املتحققــة وغيــر املبلــغ 
عنهــا ، وفــق املعاييــر املحاســبية والسياســية 0

3( جلنة احلوكمة الفنية باملجموعة

األعضاء

للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  مستشــار 
 ، باملجموعــة  املخاطــر  ومديــر   ، )الرئيــس( 
واملكتتــب الفعلــي – أنتاريــس ، ومديــر األعمــال 
قطــر   - التأمــن  إعــادة  يف  عنهــا  املتنــازل 
إلعــادة التأمــن ، ومديــر قســم إعــادة التأمــن 

باملجموعــة0

وتتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة يف :

• توفيــر هيــكل إعــادة التأمــن األنســب للعمــل 
لــكل عمــل علــى حــدة أو لألعمــال كلهــا، أو 

كليهمــا0

الســتراتيجية  الصحيحــة  اإلدارة  ضمــان   •
املطالبــات  وإرشــادات  االكتتــاب  وممارســات 
وفــاء  ضمــان  مــع  باســتمرار،  وحتســينها 
املجموعــة بالتزاماتهــا القانونيــة والتشــريعية 0

4( جلنة تقنية املعلومات باملجموعة

األعضاء

للشــؤون  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الدوليــة )الرئيــس( ، ونائــب الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــر  ــي للمجموعــة ، ومدي ــر املال ــا ، واملدي إفريقي

باملجموعــة0 املعلومــات  تقنيــة  قســم 

• إدارة مخاطر املجموعة

• إدارة امتثال املجموعة 

• اإلدارة االكتوارية للمجموعة

• حوكمة املجموعة

ويعمــل قســم الرقابــة الداخليــة وتأمني املخاطر 
باملجموعــة ، وهــو ليــس جــزءاً مــن ركــن مخاطــر 
حتــت  مباشــرة  يعمــل   ، واالمتثــال  احلوكمــة 
، وذلــك عبــر جلنــة  إشــراف مجلــس اإلدارة 
التدقيــق واملخاطــر واالمتثــال التابعــة ملجلــس 

0 اإلدارة 

1( إدارة مخاطر املجموعة  

تتولى إدارة املخاطر املؤسسية باملجموعة إدارة 
املخاطــر ورأس املــال ، وكذلــك مراقبــة مخاطــر 
اإلدارة،  وُتــري   . للتأمــني  قطــر  مجموعــة 
بالتنســيق مــع مختلــف قطاعــات العمــل، تقييمــاً 
كميــاً ونوعيــاً للمخاطــر بالقيــاس إلــى نســب 
ــى جلــان املخاطــر  ــه إل ــررة وإحالت الســماح املق
بالشــركات الفرعيــة ذات الصلــة وجلنــة إدارة 
التابعــة  واملخاطــر  التدقيــق  وجلنــة  املخاطــر 

ملجلــس اإلدارة 0 

الســيناريوهات  حتليــل  كذلــك  ويســتخدم 
االســتراتيجية  لصياغــة  املجهــود  واختبــار 
األحــداث  لتحديــد  األعمــال  وتخطيــط 
األوضــاع  املحتملــة يف  املســتقبلية  والتغيــرات 
االقتصاديــة والتــي قــد تخلّــف تأثيــرات ســلبية 
علــى خطــة أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي . 
وتســاعد إدارة املخاطــر باملجموعــة األقســام 
األخــرى باملجموعــة يف حتليــل املخاطر الناشــئة 

وإدارة رأس املــال ، ومــا إلــى ذلــك0
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2( إمتثال املجموعة 

للقوانــن  االمتثــال  دراســة  املجموعــة  تتولــى 
الســارية ولوائــح الصناعــة والقواعــد واملعاييــر 
األخالقيــة التــي تطبقهــا والسياســات الداخليــة 
  . أعمالهــا  إدارة  مــن  أصيــل  كجــزء  لديهــا 
تســهيل  باملجموعــة  االمتثــال  فريــق  ويتولــى 
إدارة االمتثــال عبــر حتليــل املتطلبــات القانونيــة 
وتنفيذهــا،  تطبيقهــا  ومراقبــة  والتنظيميــة 
بأفــرع  املنوطــة  االمتثــال  مهــام  عــن  فضــالً 

العمــل0 ووحــدات 

التنظيميــة  املتطلبــات  مراقبــة  وتتضمــن 
اجلهــات  وإبــالغ  الواجبــة  العنايــة  إجــراءات 
األمــوال  غســل  مكافحــة  بهــدف  املختصــة 
ومتويــل اإلرهــاب 0 وعــالوة علــى ذلــك ، يقــوم 
فريــق االمتثــال الداخلــي بإجــراء املراجعــات 

املطبقــة0 العقوبــات  مراقبــة  قوائــم  وفــق 

3( اإلدارة االكتوارية للمجموعة

ــة باملجموعــة لدعــم  مت إنشــاء اإلدارة االكتواري
املجموعــة يف مختلــف القطاعــات التــي حتتــاج 
عــادة إلــى دعــم اكتــواري ، وكذلــك للتنســيق 
ومســاعدة الفــرق االكتواريــة احلاليــة بالكيانــات 
الدوليــة التابعــة للمجموعــة . وتضــم القطاعات 
التــي حتتــاج إلــى الدعــم االكتــواري ثــالث إدارة 
رئيســية : إدارة االحتياطــي، املنــوط بهــا ضمــان 
ملواجهــة  صحيــح  بشــكل  املجموعــة  حتــوط 
التزاماتهــا املســتقبلية ، وإدارة األســعار؛ التــي 
األعمــال  ربحيــة  وتعزيــز  تقييــم  يف  تســاعد 
بأســلوب اســتراتيجي، وإدارة منذجة رأس املال 
ــوب إلدارة  ــر رأس املــال املطل ــى تقدي ــي تتول الت

ــل0 ــى النحــو األمث األعمــال واســتخدامه عل

4( حوكمة املجموعة والضوابط الداخلية: 

والضوابــط  املجموعــة  حوكمــة  إدارة  أُنشــئت 
املســاهمن  حلمايــة  إطــار  لوضــع  الداخليــة 
مــن األحــداث التــي قــد تعيــق مواصلــة حتقيــق 

املاليــة0 األهــداف 

12.  املدقق اخلارجي
ــة  ــة العام ــاع اجلمعي عــنَِّ املســاهمون يف اجتم
للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ 2017/2/19م ، 

الســادة / إيرنســت ويــوجن ـ مدققــاً خارجيــاً 
توصيــة  علــى  بنــاًء   ، 2017م  لعــام  جديــداً 

اإلدارة0 مجلــس 

13.  أسهم رأس املال
بلــغ رأســمال الشــركة املرخــص بــه واملصــدر 
علــى  ــم  ُمقسَّ  ، ريــال(   2.773.094.570(
عــدد )277.309.457 ســهم( ، وهــو مدفــوع 
بالكامــل ، وال يحــق ألي مســاهم ـ عــدا حكومــة 
االحتفــاظ  ـ  احلكوميــة  الكيانــات  أو  قطــر 
رأس  مــن   )%5( علــى  نســبتها  تزيــد  بحصــة 
ــغ إجمالــي عــدد مســاهمي الشــركة  املــال ، وبل
 )1845( عــدد  2017/12/31م  يف  كمــا 
والبنــوك  احلكوميــة  الكيانــات  مــن  مســاهماً 
والشــركات واألفــراد مــن جنســيات مختلفــة ، 
وخــال عــام 2017م بلــغ عــدد كبــار املســاهمن 
عــدد  ميتلــك  مــن  وهــم  مســاهماً،   )186(
)200.000 ســهم( فأكثــر مــن أســهم الشــركة،  
ــي  ــة بأســمائهم وعــدد األســهم الت ــق قائم مرف

ــم0 ــا كل منه ميتلكه

وأصحــاب  املســاهمني  مــع  العالقــات   .14
اآلخريــن املصالــح 

ــوات اتصــال مفتوحــة  ــظ الشــركة بقن 1( حتتف
وشــفافة مــع املســاهمن الذيــن يتمتعــون بجميــع 
ــي تقررهــا لهــم القوانــن واللوائــح  احلقــوق الت
ــة ونظــام الشــركة األساســي ونظــام  ذات الصل
حوكمــة الشــركات ، وذلــك علــى وجــه عــادل 

ومتســاِو0

2( تقــوم الشــركة بنشــر املعلومــات والبيانــات 
وغيرهــم  للمســتثمرين  ُمتاحــة  لتكــون  املاليــة 
مــن أصحــاب املصالــح بشــكل منتظــم وذلــك 

ويعــد تطبيــق نظــام حوكمــة قــوي علــى مســتوى 
املجموعــة أمــراً ضروريــاً لتســهيل العمــل ودعــم 
فاعليــة اتخــاذ القــرار ودعــم حتقيــق األهــداف0

وإدراكاً مــن مجلــس اإلدارة لألهميــة البالغــة 
لهــذه اإلدارة ، فقــد وافــق علــى إطــار احلوكمــة 
ــة بأهــداف واضحــة  ــاق احلوكم ــى ميث ــاًء عل بن
وجلــان  وجلانــه  املجلــس  أهــداف  مــع  تتفــق 
اإلدارة التنفيذيــة ذات الصلــة 0 ويتبنــى اإلطــار 
منــوذج »خطــوط الدفــاع الثالثــة« ، يضــاف إليــه 
هيــكل تنظيمــي واضــح وســلطات ومســؤوليات 
مفوضــة موثقــة ومنظومــة دالئــل السياســات 

واإلجــراءات0

املمارســات  إرشــادات  وفــق  اإلطــار  وأُعــد 
املثلــى كلجنــة املنظمــات الراعيــة التابعــة للجنــة 
الشــركات  حوكمــة  لنظــام  امتثــاالً  تريــدواي 
املاليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
هــي  إذ   ، اإلدارة  دعــم  يف  أهميــة  0ولألطــر 
مصممــة لتحديــد مخاطــر الفشــل يف حتقيــق 
تلــك  وليــس إلزالــة  وإدارتهــا  العمــل  أهــداف 
املخاطــر ، وتقــدم ضمانــاً معقــوالً وليــس مطلقــاً 

اجلســيمة0 اخلســائر  أو  األخطــاء  ضــد 

5( التدقيق الداخلي وتأمني املخاطر باملجموعة: 

ُتــري هــذه اإلدارة مراجعــة مســتقلة لنظــم 
الرقابــة الداخليــة واحلوكمــة حــول تواجــد تلــك 
فيهــا،  الضعــف  ومكامــن  وفعاليتهــا  األنظمــة 
املخاطــر  إدارة  تشــمل  التــي  األنظمــة  وهــي 
ونظــام صيانــة وحفــظ األصول والشــؤون املالية 
000 إلــخ بالشــركة0 كمــا تراجــع فعاليــة أدوات 
الداخليــة  املراقبــة  كأداة  االمتثــال  ووظائــف 
ــس  ــة ملجل ــي تشــكل عامــل طمأن ــإدارة ، والت ل
اإلدارة بوجــود نظــم رقابــة داخليــة قويــة يف 
الشــركة تتناســب مــع حجــم وطبيعــة أعمالهــا0

عــن طريــق املوقــع اإللكترونــي للشــركة ووســائل 
اإلعــام املختلفــة إضافــة إلــى بورصــة قطــر0

للمســاهمني  بســجل  الشــركة  حتتفــظ  ج( 
ســجل  مــع  ليتوافــق  شــهرياً  حتديثــه  يجــري 
مســاهمي الشــركة املــودع لــدى شــركة قطــر 
ــى  ــي تتول ــة الت ــأوراق املالي ــزي ل ــداع املرك لإلي
كافــة األمــور املتعلقــة بعمليــات تــداول أســهم 

البورصــة.  يف  املدرجــة  الشــركات 

د(  يحــق للمســاهم احلصــول علــى نســخة مــن 
األساســي  ونظامهــا  الشــركة  تأســيس  عقــد 
ــي  ــة والت ــة املســتندات األخــرى ذات الصل وكاف
حتددهــا هيئــة قطــر لأســواق املاليــة وذلــك 
التــي  الرســوم  ومقابــل  لإلجــراءات  وفقــاً 

الهيئــة0 تقررهــا 

ُيخــوِّل  الشــركة  أســهم  مــن  ســهم  كل  هـــ( 
صاحبــه احلــق يف حصــة معادلــة حلصــة غيــره 
ــك  ــز ، ويكــون آلخــر مال ــا متيي مــن األســهم ب
ــد إســمه يف ســجل املســاهمني لــدى  للســهم ُمقيَّ
املســتحقة  املبالــغ  قبــض  البورصــة احلــق يف 
عــن الســهم ســواء كانــت حصصــاً يف األربــاح أو 

نصيبــاً مــن املوجــودات0

لــكل مســاهم احلــق يف حضــور اجلمعيــة  و( 
ــة  ــة أو النياب ــة أو الوكال ــق األصال ــة بطري العام
علــى النحــو الــذي تنظمــة التشــريعات الســارية 
، ويكــون لــكل مســاهم عنــد التصويــت عــدد مــن 

األصــوات تعــادل عــدد أســهمه0

أصحــاب  حقــوق  اإلدارة  مجلــس  يضمــن  ز( 
التشــريعات  بــه  تقضــي  ملــا  وفقــاً  املصالــح 
الســارية ، كمــا يضمــن املجلــس معاملــة موظفــي 
الشــركة وفقــاً ملبــادئ العــدل واملُســاواة بــدون 
أي متييــز ، وُيكِّنهــم مــن اإلبــاغ عــن شــكوكهم 
حــول أيــة مســائل ُيحتمــل أن تثيــر الريبــة يف 
التقاريــر املاليــة أو الرقابــة الداخليــة أو غيــر 
ذلــك ، مــع حمايتهــم مــن أي رد فعــل ســلبي أو 

ضــرر0
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ح( يتــم عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الســنوية 
التاليــة  الثالثــة  الشــهور  خــالل  للمســاهمني 
عــن  اإلعــالن  ويتــم   ، املاليــة  الســنة  لنهايــة 
واملعلومــات  البيانــات  كافــة  ونشــر  االجتمــاع 
والتقاريــر والقوائــم املطلوبــة لذلــك االجتمــاع 
مبــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات التجاريــة، 
ونظــام طــرح وإدراج األوراق املاليــة الصــادر عن 
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ، وقواعــد التعامــل 
ل  ــدَّ يف بورصــة قطــر ، والنظــام األساســي املع
هــذه  مــن  صــور  توفيــر  يتــم  كمــا   ، للشــركة 
األوراق ملــن يحتاجهــا مــن املســاهمني بغــرض 

متكينهــم مــن مناقشــة أداء الشــركة0

ط( يشــتمل التقريــر الســنوي ملجلــس اإلدارة 
إلــى املســاهمني ، علــى سياســة واضحــة لتوزيــع 

األربــاح، 

يتــم اإلعــالن عــن موعــد صرفهــا فــور  كمــا 
املقتــرح  للتوزيــع  العامــة  اجلمعيــة  اعتمــاد 

لألربــاح0

نظــام  مــن   )2(29 املــادة  وبخصــوص  ي( 
للشــركات  2014م  لســنة  الشــركات  حوكمــة 
أحــكام  تشــير  الرئيســة،  الســوق  املدرجــة يف 
النظــام األساســي املعــدل للشــركة إلــى ضــرورة 
إصــدار قــرارات اجلمعيــة العموميــة باألغلبيــة 
املطلقــة لألســهم املمثلــة يف االجتمــاع )املــادة 
ــرارات الصــادرة  ــون الق 49( )72، 81(، وأن تك
مــن اجلمعيــة العموميــة طبقــاً ألحــكام القانــون 
جلميــع  ملزمــة  للشــركة  األساســي  والنظــام 
عــن  الغائبــني  أو  احلاضريــن  املســاهمني 
االجتمــاع الــذي خــرج منــه القــرار، ســواء كانــوا 
يوافقــون علــى القــرار أو يرفضونــه )املــادة 74(0

حوكمــة  نظــام  مــن   )3(29 للمــادة  ووفقــاً 
النظــام  مــن   )6( املــادة  تنــص   ، الشــركات 
ألي  الســماح  عــدم  علــى  للشــركة  األساســي 
والهيئــات  قطــر  حكومــة  خــالف   ، مســاهم 
ــالك  ــا، بامت ــة له ــات التابع واملؤسســات والكيان

العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  تنتخبهــم  الباقــن 
بطريقــة التصويــت الســري0

املعــن عــن حكومــة قطــر  للعضــو  وال يجــوز 
االشــتراك يف التصويــت علــى انتخــاب أعضــاء 

مجلــس اإلدارة الباقيــن 0 

الشــركة  رأســمال  زيــادة  علــى  املصادقــة   )2
بنســبة )15%( ، وذلــك بتوزيــع أســهم مجانيــة 
لــكل  أســهم  ثالثــة  بواقــع   ، الزيــادة  بقيمــة 
عشــرين ســهم ، يتــم إصدارهــا عقــب املصادقــة 
علــى تلــك الزيــادة واحلصــول علــى موافقــات 
جهــات االختصــاص ، وتفويــض مجلــس اإلدارة 
بالتصــرف يف قيمــة كســور األســهم التــي تنتــج 
عــن التوزيــع املجانــي، مــع تعديــل نــص املــادة 
للشــركة  املعــّدل  األساســي  النظــام  مــن   )5(

ليعكــس تلــك الزيــادة0

3( املصادقــة علــى تعديــل النظــام األساســي 
ل للشــركة بإضافــة الفقــرة التاليــة إلــى  املعــدَّ

التمهيــد:

الشــركات  قانــون  أحــكام  مراعــاة  ومــع 
تســري  2015م،  لســنة   )11( رقــم  التجاريــة 
علــى اخلدمــات املاليــة التــي تقدمهــا الشــركة، 
وكــذا حــال اندماجهــا أو تصفيتهــا ، األحــكام 
الــواردة بقانــون مصــرف قطــر املركــزي وتنظيــم 
املؤسســات املاليــة الصــادر بالقانــون رقــم )13( 

2012م0 لســنة 

4( تفويــض ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة أو 
نائبــه يف التوقيــع منفــرداً علــى كافــة املحــررات 
الالزمــة لتعديــل النظــام األساســي للشــركة مبــا 

تقــدم0

أيضــاً صادقــت اجلمعيــة العامــة العاديــة ـ التــي 
انعقــدت يف ذات التاريــخ ـ علــى مــا يلــي:

ــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة  1( تقري
يف  املنتهيــة  الســنة  خــالل  املالــي  ومركزهــا 
2016/12/31م واخلطة املســتقبلية للشــركة 0

أســهم  مــن   )%5( باملائــة  خمســة  مــن  أكثــر 
يف  آنفــاً  املذكــورة  املــادة  وتضمــن  الشــركة0 
النظام األساسي عدم حدوث تغيير يف ملكية رأس 
مــال الشــركة باملعنــى املشــار إليــه يف هــذه املــادة0

وعلــى اجلانــب اآلخــر ، يضــم قانــون الشــركات 
بــن  للشــركة  األساســي  والنظــام  التجاريــة 
جلميــع  تضمــن  عــدة  نصوصــاً  دفتيهمــا 
أي متييــز  دون  متســاوية  املســاهمن حقوقــاً 
فئــة  مــن  الشــركة  أســهم  وجميــع   0 بينهــم 
ســهم  كل  يخــول  حيــث   ، العاديــة«  »األســهم 
صاحبــه حقــاً يف حصــة مكافئــة يف احلصــص 
املعلومــات وحضــور  علــى  واالطــاع  األخــرى 
اجلمعيــة العموميــة للشــركة طبقــاً للمــواد )122 
الشــركات  قانــون  مــن  و 132(  و 128  و 123 
التجارية واملواد )17 و 18 و 21 و 23 و 63 و 62 
ــدل للشــركة0 و 69( مــن النظــام األساســي املع

بيــد أن الشــركة ستســعى إليجــاد أســاس وآليــة 
ــون أي عــرض إلصــدار  ــن أن يك مناســبة تضم
األســهم للجمهــور يحقــق مبــدأ املســاواة والعــدل 
ــع املســاهمن ، مــع إدخــال  والنزاهــة بــن جمي
النظــام األساســي  املناســبة علــى  التعديــات 

للشــركة0

ويف اجتماعــي اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
والعاديــة اللذيــن انعقــدا بتاريــخ 2017/2/19م 
، صادقــت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى 

مــا يلــي:

ــس إدارة الشــركة  ــادة عــدد أعضــاء مجل 1( زي
اعتبــاراً مــن دورتــه القادمــة )2017 ــــ 2019م( 
وتعديــل   ، أحــد عشــر عضــواً   )11( ليصبــح 
ل  نــص املــادة )36( مــن النظــام األساســي املعــدَّ
للشــركة مبــا يتوافــق مــع هــذه الزيــادة ، ليقــرأ 

كمــا يلــي:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن 
أحــد عشــر عضــواً ُتعــنِّ حكومــة قطــر واحــداً 
منهــم ممثــاً حلصتهــا يف رأس املــال ، والعشــرة 

2( تقريــر مراقبــي احلســابات عــن البيانــات 
املاليــة للشــركة لســنة 2016م0 

3( ميزانية الشــركة وحســاب األرباح واخلســائر 
لسنة 2016م 0

 )%15( بنســبة  لألربــاح  املقتــرح  التوزيــع   )4
اإلســمية  القيمــة  مــن  باملائــة  عشــر  خمســة 
ريــال   )1.5( بواقــع  نقديــة  أربــاح  للســهم 
ونصــف الريــال لــكل ســهم ، وحتديــد موعــد 
صرفهــا، باإلضافــة إلــى توزيــع أســهم مجانيــة 
ثالثــة  بواقــع  املــال  رأس  مــن   )%15( بنســبة 

ســهم0 عشــرين  لــكل  أســهم 

5( إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واعتمــاد 
مكافآتهــم البالــغ قدرهــا )18( مليــون ريــال0

6( تقرير احلوكمة لعام 2016م 0

ــــ  يــوجن  آنــد  إيرنســت   / الســادة  تعيــن   )7
املاليــة  للســنة  الشــركة  حلســابات  مراقبــن 
)2017م( بأتعــاب قدرهــا )843.000 ريــال(0

للفتــرة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إنتخــاب   )8
بالتزكيــة0   )2017-2019م( 

١٥.  اإلفصاح
تلتــزم الشــركة التزامــاً كامــالً بجميــع متطلبــات 
اإلفصــاح التــي تقضــي بهــا التشــريعات القائمــة 
وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة املختلفــة ، وهــي 
املتطلبــات التــي تتوافــق متامــاً مــع املتطلبــات 
املنصــوص عليهــا يف نظــام احلوكمــة ومبــادئ 
حوكمــة شــركات التأمــن الصــادرة عــن مصرف 

قطــر املركــزي0

ومــن أهــم هــذه املتطلبــات اإلعــالن الفــوري عــن 
املعلومات التي تهم املساهمن وجمهور املتعاملن 
يف أســهم الشــركة بهــدف وصــول املعلومــة املؤثــرة 
يف أســعار األســهم إلى املســتثمرين بشــكل متساٍو 
ويف آن واحــد مبــا يتيــح فرصــاً متســاوية التخــاذ 

القرارات االســتثمارية0
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وحــدة  خــال  مــن  اإلدارة،  مجلــس  ويتحقــق 
عمليــات  جميــع  أن  مــن   ، االلتــزام  مراقبــة 
تتيــح  الشــركة  بهــا  تقــوم  التــي  اإلفصــاح 
التقاريــر  وأن   ، وصحيحــة  دقيقــة  معلومــات 
املحاســبة  ملعاييــر  مطابقــة  للشــركة  املاليــة 

ومتطلباتهــا0 الدوليــة  والتدقيــق 

ويتــم اإلفصــاح عــن عــدد أســهم أعضــاء مجلس 
اإلدارة واملســئولني التنفيذيني وكبار املســاهمني 
، وأيضــاً اإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء اللجــان 
املختلفــة املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة إلــى مــن 

يطلبهــا مــن جهــات االختصــاص0

كافــة  عــن  اإلفصــاح  العــام  خــال  مت  وقــد 
القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس اإلدارة والتــي 
تهــم الســادة املســاهمني وجمهــور املســتثمرين 
واملتعاملني يف أســهم الشــركة ، وذلك باإلخطار 
ــة قطــر لألســواق  الفــوري لبورصــة قطــر وهيئ
املاليــة ، باإلضافــة إلــى النشــر يف الصحــف 

املحليــة وعلــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة0

كمــا يتــم نشــر التقاريــر املاليــة املدققــة للشــركة 
بالصحــف وعلــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة، 

الشــركات  قانــون  لنصــوص  إعمــاالً  وذلــك 
وهيئــة  قطــر  بورصــة  وتعليمــات  التجاريــة 
ــون مصــرف قطــر  ــة وقان قطــر لألســواق املالي

املاليــة0 املؤسســات  وتنظيــم  املركــزي 

التــي  واإلجــراءات  القواعــد  وضــع  وجــاري 
أعضــاء  تــداول  لتنظيــم  الشــركة  تعتمدهــا 
مجلــس اإلدارة واملوظفــني يف أســهم الشــركة0

١٦. التصنيفات االئتمانية
فــت وكالــة التصنيــف االئتمانــي املعروفــة  صنَّ
عامليــاً ســتاندرد آنــد بورز الشــركة عند مســتوى 
A/Stable 0 واعتمــد هــذا التصنيــف علــى 
دراســة وتقييــم كامــل جلميــع جوانــب املركــز 
السياســات اإلداريــة  للشــركة وتنظيــم  املالــي 
ــع الشــركة مبركــز  ــل إعــان متت والتشــغيلية قب

١٧. اخلالصــــــــــــــــــــــة
تأسيســها  منــذ  للتأمــن  قطــر  شــركة  تلتــزم 
إلتزامــاً راســخاً مبتطلبــات ومبــادئ احلوكمــة 
واللوائــح  القواعــد  أرســتها  التــي  املؤسســية 
قطــر  هيئــة  إصــدار  قبــل  حتــى   ، املطبقــة 
الشــركات  حوكمــة  نظــام  املاليــة  لألســواق 
0  والشــركة إذ تشــق طريقهــا نحــو املســتقبل 
لــن تألــو جهــداً يف حتقيــق أرقــى املســتويات 
ــة  ــد ثقافــة حوكمــة مؤسســية مواكب ــى صعي عل

0 الدوليــة  للمعاييــر 

وباهلل التوفيـق ،،،

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
الرئيس التنفيذي      

خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

ــا  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــا عل ــوي وقدرته ــي ق مال
0 ولعلــه مــن املناســب هنــا أن نشــير إلــى أن 
يف  تأمــن  شــركة  أول  كانــت  للتأمــن  قطــر 
الشــرق األوســط حتصــد هــذا التصنيــف ، مــع 
وجــود ثــاث )3( شــركات فقــط علــى مســتوى 
 0 التصنيــف  هــذا  حققــت  األوســط  الشــرق 
ــه إم بســت الشــركة مؤخــراً  ــة إي ــت وكال وصنف
 24 يف   »Excellent( »A( مســتوى   عنــد 
ــى القــدرة  ــك عل ديســمبر 2017م ، ليبرهــن ذل
املاليــة لشــركة قطــر للتأمــن 0 وبعــد انتقالهــا 
مــن مركــز قطــر للمــال يف 2015م ، صنفــت 
إلعــادة  قطــر  شــركة  بــورز  آنــد  ســتاندرد 
التأمــن ، وهــي شــركة تابعــة لقطــر للتأمــن 
ــد  ــة النقــد يف برمــودا ، عن ــدى هيئ ومســجلة ل

 ،  A/Stable مســتوى 

 Excellent(( تصنيــف  حصــدت  بينمــا 
A«« مــن وكالــة إيــه إم بســت 0 وقــد جــددت 
 ISO( اجلــودة نظــام  شــهادة  أيضــاً  الشــركة 
علــى  الشــركة  وحصلــت   0  )90001:2008
إدارة  لنظــم   )27001:20013  ISO( شــهادة 
أمــن املعلومــات ، يف دليــل علــى مــدى جــودة 
نظــم أمــن تقنيــة املعلومــات التــي تســجل عليهــا 
معلومــات الشــركة وعمائهــا0 وتضاهــي نظــم 
الدوليــة  املعاييــر  بالشــركة  املعلومــات  إدارة 

املعلومــات0  وأمــن  ســرية  لضمــان 
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المساهمون المالكون لعدد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م)200,000 سهم( فأكثر

عدد  النسبة
األسهم اإلســــــــم رقم 

المساهم م

 9.98 27,668,510 صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعدوالتأمينات  اال 
جتماعية 57737 1

 5.00  13,865,471 شركة بروق التجاريه 63475 2

 4.99  13,849,203 خليفه خالد حمد عبداهلل ال ثانى 7153 3

 3.93  10,887,910 المانع كابيتال القابضه 297357 4

 3.87  10,723,187 صندوق المعاشات العسكري الهيئة العامة للتقاعد 453647 5

 2.89  8,016,123 يوسف حسين على عبداهلل كمال 320 6

 2.27  6,286,691 خالد محمد على عبد اهلل ال ثانى 554 7

 1.76  4,888,992 الهرماس لالستثمار 396267 8

 1.75  4,856,536 3 صندوق الوطني 266930 9

 1.33  3,697,019 4  صندوق الوطني 269988 10

 1.28  3,537,349 المالحه القطريه 2016 11

 1.18  3,278,042 حمد جاسم جبر محمد ال ثانى 60000 12

 1.15  3,184,129 خالد حمد عبداهلل جاسم ال ثانى 555 13

 1.09  3,014,105 شركه المرقاب كابيتال 60187 14

 1.07  2,966,905 خليفه عبداهلل حسين نعمه النعمه 616 15

 1.03  2,865,273 احمد يوسف عبداهلل فخرو 676 16

 0.87  2,425,530 ورثةعبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف المانع 4691 17

 0.85  2,348,060 عبداهلل خليفه عبداهلل العطيه 164 18

 0.83  2,309,561 جاسم محمد ابراهيم جيده 5925 19

 0.81  2,259,362 الغارية لألستثمار العقارى 230700 20

 0.81  2,258,677  VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND 399781 21

 0.79  2,200,000 شركه الجيده للسيارات والتجاره 4796 22

 0.79  2,199,225 9 صندوق وادي السيل 256404 23

 0.77  2,123,138 شركه ابراهيم بن يوسف جيده واوال ده 7108 24

 0.75  2,093,440 AL WATANI FUNDS 5 282602 25

 0.75  2,087,446 حالول لال ستثمار العقارى 86575 26

 0.69  1,924,349 شركة بوزوير للعقارات 196285 27

 0.67  1,864,815 حمد فيصل ثانى جاسم ال ثانى 27262 28

 0.63  1,759,122 حسين ابراهيم حسن الفردان 645 29

 0.63  1,751,386  VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND 399751 30

 0.63  1,742,850 ناصر ابراهيم حسن الهيل 341 31

 0.62  1,723,974 جهاز قطر لالستثمار 604 32

 0.62  1,714,485 شركه حسن حسن المال  واوال ده للتجاره 641 33

 0.58  1,603,861 شركة ابناء عبدالجليل عبدالغنى ناصر للتجاره 196202 34

 0.52  1,433,313 GOVERNMENT OF THR REPUBLIC OF SINGA-
PORE 14619 35

 0.51  1,412,458 ورثةامنه عبداهلل محمد الغزال 16453 36

 0.50  1,386,495 احمد عبدالرحمن يوسف العبيدان 1560 37

 0.50  1,379,714 حسن علىاكبر غلومرضا  رضوانى 888 38

 0.50  1,377,910 محمد يوسف محمد العالى 181 39

 0.49  1,368,679 ورثة محمد وسلطان ابناء يوسف عبيدان فخرو 17819 40

 0.48  1,335,000 احمد عبدالرحمن عبداللطيف المانع 682 41

 0.47  1,308,435 8 صندوق وادي السيل 256403 42

 0.47  1,301,793 أيجل للتوكيال ت التجارية ذ.م.م. 75177 43

 0.47  1,298,888 شركة الفالح للتجارة واالستثمار العقاري 219321 44

 0.46  1,272,178 مشعل بن حمد بن خليفه ال ثانى واخوانه 552 45

 0.45  1,237,263 احمد على اكبر حسن عبداهلل على اكبر 7116 46

 0.44  1,233,101 محمد مبارك صالح الخليفى 404 47

 0.44  1,225,481 محمد داود محمد حسين ابوكشيشه 402 48

 0.42  1,178,036 خالد عبداهلل حسين نعمه النعمه 623 49

 0.40  1,121,001 فاطمه حسن المال الجفيرى 430 50

عدد  النسبة
األسهم اإلســــــــم رقم 

المساهم م
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 0.23  638,115 شريده سعد جبران الكعبى 228 73

 0.23  634,790 غاده عبداهلل حسين نعمه النعمه 424 74

 0.22  610,983 اسماعيل محمد مندنى على العمادى 1532 75

 0.21  593,925 تميم حمد جاسم جبر ال ثانى 73110 76

 0.21  593,925 فالح حمد جاسم جبر ال ثانى 86868 77

 0.21  585,841 سيف مرزوق الشمال ن 266754 78

 0.21  582,487 ورثه   محمد على الزينى ورثه 21421 79

 0.20  567,075 عبدالرحمن يعقوب يوسف الجابر 486 80

 0.20  565,897 شركه مرزوق الشمال ن واوال ده 56643 81

 0.20  563,535 عبداهلل احمد خالد احمد ال ثانى 169 82

 0.20  555,332 احمد خالد حمد عبداهلل ال ثانى 251 83

 0.20  549,580 عبداهلل عبدالرحمن يوسف عبيدان 779 84

 0.19  529,000 ناصر خليل ابراهيم يوسف الجيده 340 85

 0.19  522,533 عبدالعزيز حسين عبداهلل صال ت 1216 86

 0.19  517,927 يوسف جاسم الدرويش فخرو 324 87

 0.19  516,992 احمد ناصر احمد عبداهلل العبيدان 5029 88

 0.18  510,593 سعد عبدالعزيز سعد ال سعد الكوارى 5750 89

 0.18  506,547 BLACKROCK MSCI EQUITY INDEX FUNDQA-
TAR 45350 90

 0.18  505,955 شمال ن مرزوق شمال ن على الشمال ن 19042 91

 0.18  500,000 فكتور نظيم رضا اغا 63645 92

 0.17  481,719 PEOPLE,S BANK OF CHINA 44767 93

 0.17  476,985 6 صندوق وادي السيل 11228 94

 0.17  475,882 عبدالرحمن سعود فهد جاسم ال ثانى 12215 95

 0.40  1,110,736 شركه رأس  ركن لال ستثمار العقارى 87170 51

 0.40  1,106,915 مها كابيتال 252321 52

 0.39  1,077,095 HSBC BANK PLC 266190 53

 0.39  1,069,285  ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
ETF 14498 54

 0.37  1,025,768 الوجبة لتطوير االعمال 5198 55

 0.37  1,015,318 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 14566 56

 0.36  1,000,000 علي جعفر سليمان ابراهيم 172107 57

 0.35  973,435 احمد عبداهلل احمد الخال 750 58

 0.34  942,678 على بن خليفه الهتمى وشركاه 1136 59

 0.33 918,464
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD.

 AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION
INVESTMENT FUND

46414 60

 0.31  867,120 مى عبداهلل حسين نعمه النعمه 392 61

 0.29            
 796,757 مجموعة الكمال الدوليه 200480 62

 0.29  793,500 فاروق عبداهلل حسين نعمه النعمه 174 63

 0.27  756,113 يوسف احمد خليل الباكر 843 64

 0.27  754,142 سعود خالد حمد عبداهلل ال ثانى 49587 65

 0.27  742,647 احمد صالح احمد الخال قى 47019 66

 0.27  736,000 يوسف عبداهلل حسين نعمه النعمه 184 67

 0.26  727,843 على محمد راشد الخاطر 479 68

 0.25  697,887 ناصر عبدالغنى عبدالغنى ناصر ال عبدالغنى 224 69

 0.25  697,143 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 52910 70

 0.24  661,000 وصيه المتوفىناصر خالد خميس الربان 56796 71

 0.23  646,320 نفيسه احمد محمد احمد 223 72

عدد  النسبة
األسهم اإلســــــــم رقم 

المساهم م
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 0.13  359,259 ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY 14428 119

 0.13  357,456 لوميراج العقارية 1537 120

 0.13  354,495 جامعة قطر 235482 121

 0.13  350,168 MSCI EQUITY INDEX FUND B  QATAR 46318 122

 0.13  350,099 امل عبدالغنى عبدالغنى ناصر العبدالغنى 49047 123

 0.13  349,583 عبدالرحمن خالد محمد الخاطر 7037 124

 0.13  349,071 شيخه ضابت محمد الضابت الدوسرى 22354 125

 0.12  344,985 شركه الزباره لالستثمار العقاري 84185 126

 0.12  343,683 شبكة الجزيرة الفضائية 85580 127

 0.12  341,100 مازن جاسم محمد ابراهيم جيده 5343 128

 0.12  335,272
 STATE STREET TRUST BANKCOMPANY

INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RE-
TIREMENT PLANS

252231 129

 0.12  334,616 BANQUE NATIONALE SUISSE 399074 130

 0.12  328,118 محمد عبداهلل زيد ال محمود 34525 131

 0.12  327,687 احمد يوسف عبدالرحمن فخرو 688 132

 0.12  325,469 خلف احمد شبيب المناعى 107 133

 0.12  319,174 جاسم يوسف احمد الجمال 4955 134

 0.11  316,250 مؤسسه نابينا التجاريه 242 135

 0.11  311,273 عتيق فرج بوسويد الحمد 483 136

 0.11  309,833 سعاد مرزوق شمال ن على الشمال ن 1344 137

 0.11  300,095 عبداهلل جاسم محمد جبر المسلم 53624 138

 0.11  298,565 جاسم على سعود عبدالعزيز ال ثانى 544 139

 0.11  296,511 نوريه مرزوق الشمال ن 266755 140

 0.11  291,699 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 12374 141

 0.17  470,914 محمدنور عبداهلل محمد  العبيدلى 391 96

 0.17  466,888 درويش يوسف علي فخرو 288 97

 0.17  462,827 العديد لال ستثمار العقارى 86576 98

 0.16  441,167 على سعود عبدالعزيز جاسم ال ثانى 549 99

 0.16  430,113 LEGAL AND GENERAL ASSURANCEPEN-
SIONS MANAGEMENTLIMITED 45098 100

 0.15  427,883 ماجد سعد راشد ال سعد 753 101

 0.15  420,252 محمد مبارك ناصر العلى المعاضيد 408 102

 0.15  412,147 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 226250 103

 0.15  409,860 عادل عبدالعزيز عبداهلل خشابى 18944 104

 0.15  409,121 ناصر عبدالرحمن محمد تلفت 339 105

 0.15  408,178 خليفه عبداهلل تركى السبيعى 56646 106

 0.15  406,447 ناصر عبدالرحمن درويش فخرو 4394 107

 0.15  405,894 STATE STREET MSCI QATAR INDEX NONLEND-
ING COMMON TRUST FUND 23982 108

 0.14  395,924 10 صندوق وادي السيل 256405 109

 0.14  390,762  INTERTRUST EMPLOYEE BENEFIT TRUSTEE
LIMITED 21764 110

 0.14  389,166 عبداهلل صالح الحمد المانع 39405 111

 0.14  385,135 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUE-
BEC 44862 112

 0.14  384,939 جاسم حمد جاسم جبر ال ثانى 6239 113

 0.13  373,804 حجر احمد حجر ال بوطامى البنعلى 702 114

 0.13  373,129 7 صندوق وادي السيل 256402 115

 0.13  372,386 سحيم خالد حمد عبداهلل ال ثانى 7149 116

 0.13  361,463 مجموعه شركات عبداهلل عبدالغنى ناصر واوالده للتجاره 
والمقاوالت 37548 117

 0.13  360,737 عبدالعزيز ابراهيم غلوم رضا رضوانى 22199 118

عدد  النسبة
األسهم اإلســــــــم رقم 

المساهم م
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 0.09  239,377 فهد محمد جبر القابضه 57798 164

 0.09  238,468  NOTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS
COLLECTIVE FUNDS TRUST 226435 165

 0.09  237,169 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND 46370 166

 0.08  235,669 عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز العبدالغنى 99714 167

 0.08  232,216 جاسم خالد حمد عبداهلل ال ثانى 7159 168

 0.08  229,759 نواف جاسم محمد ابراهيم جيده 5127 169

 0.08  228,866 حسن عبداهلل الخال فخرو 123 170

 0.08  226,064 على يوسف حسين على كمال 47240 171

 0.08  223,890 احمد على مهنا الضابت الدوسرى 687 172

 0.08  222,456 احمد حسين محمد عبداهلل 16929 173

 0.08  218,634 ابراهيم عبداللطيف اال براهيم المهندى 703 174

 0.08  213,500 فهد حسين ابراهيم الفردان 47016 175

 0.08  213,412 نور عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي 8214 176

 0.08  213,000 ورثةسعد محمد عبد اللطيف المانع 5753 177

 0.08  211,391 عبداهلل عيد محمود ابراهيم البردينى 20119 178

 0.08  211,298 DEUTSCHE BANK AG 266254 179

 0.08  210,246 عائشه يوسف درويش فخرو 7040 180

 0.08  209,134 فيصل راشد عمير الجبر النعيمى 165 181

 0.07  207,731 طارق مرزوق شمال ن على الشمال ن 18986 182

 0.07  203,689 ISHARES MSCI QATAR CAPPED ETF 23921 183

 0.07  202,827  THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION
FUNDAP7 EQUITY FUND 12969 184

 0.07  201,243 فاطمه على على المسلمانى 5406 185

 0.07  200,920 جاسم محمدالمسلم واوال ده للعقارات  والخدمات 297176 186

 86.64 240,258,139 المجموع  

 0.10  289,797 هند عبدالغنى عبدالغنى ناصر ال عبدالغنى 226 142

 0.10  284,190
BNY MELLON TRUST  DEPOSITARY UK LIMIT-

 ED ATF ST.JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY
UNIT TRUST

39019 143

 0.10  280,234 احمد درويش جاسم الدرويش 1572 144

 0.10  274,454 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 45262 145

 0.10  273,390 ورثه احمد محمد الفهد الكوارى 56929 146

 0.10  269,095 محمد جاسم محمد جبر المسلم 58285 147

 0.10  267,846 STICHTING PGGM DEPOSITARY 399742 148

 0.10  266,021 حمد عبدالرحمن حمد عبداهلل ال ثانى 34586 149

 0.09  262,525 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIRE-
MENT SYSTEM 399261 150

 0.09  261,855 باسم احمد خليل الباكر 5954 151

 0.09  261,542 بنك قطر للتنميه 50922 152

 0.09  260,892 خليل ابراهيم غلوم رضا رضوانى 800 153

 0.09  257,926 محمد مرزوق شمال ن على الشمال ن 19726 154

 0.09  257,000 زيدان حسنى حسين عبداهلل الزيدان 5772 155

 0.09  256,869 محمد عبدالرحمن حمد عبداهلل ال ثاني 534 156

 0.09  249,069 عبدالعزيز عبدالرحمن حمد عبداهلل ال ثاني 533 157

 0.09  247,789 J.P.MORGAN SECURITIES PLC 421485 158

 0.09  242,531  EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE
FUND 23679 159

 0.09  241,912  VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS INDEX
FUND 399786 160

 0.09  241,651 فهد عبد الرحمن احمد العبيدان 6336 161

 0.09  240,740 مالحه كابيتال 27824 162

 0.09  240,000 ناصر عبداهلل احمد الخال 272 163

عدد  النسبة
األسهم اإلســــــــم رقم 

المساهم م
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Extraordinary General Meeting 

The following decisions were 
approved at the EGM:

1) The increase in the number of 
members of the Board of Directors 
with effect from the next session 
(2017-2019) to be (11) members, 
and amend Article 36 of the article 
of association of the company.

2) Approval of the increase in the 
Company’s capital, post the effect of 
bonus issue of (15%), i.e. (three shares 
for each twenty shares). The bonus 
shares will be issued after approving 
this increase in capital and obtaining 
the necessary approvals from 
the respective governing bodies, 
authorizing the Board of Directors 
to act accordingly with the share’s 
fraction. In addition, Article (7) of the 
Company’s Articles of Association 
will be amended to reflect the effect 
of the increase in capital.  

3) Approval of the amendment of the 
Company’s Articles of Association

4) Authorisation for the Chairman 
or his deputy to sign solo on all 
documents needed to amend 
the Articles of Association of the 
Company.

15. DISCLOSURE

The Company is fully committed 
to all disclosure requirements as 
required under existing legislations 
and regulations of various regulatory 
authorities and has fully complied 
with the requirements set forth 
in this regard in the Corporate 
Governance rules.

16. RATINGS:

Based on the assessment carried out 
by globally recognized rating agency 
Standard & Poor’s (“S&P”), the rating 
received by the Company is A/Stable. 
The aforesaid ratings are based on a 
study and a full assessment carried 
of all the elements that relate to 
Company’s financial position and 
organization of the administrative 
and operating policies before a 
conclusion of the demonstrated 
strong financial position of the 
Company and its ability to meet its 
obligations is reached. It may be 
pertinent to highlight that QIC was 
the first insurance company in the 
Middle East to receive these ratings 
and there are only 3 (three) other 
companies in the Middle East to be 
so rated. In addition to the above, 
the Company was also recently 
rated “A” (Excellent) by A.M Best on 
24th December 2017, which is a 
reflection of the financial strength 
of Qatar Insurance Company. Qatar 
Reinsurance Company, a subsidiary 
of QIC and registered in the 
Bermuda Monetary Authority (BMA), 
following transfer of incorporation 
from Qatar Financial Centre in 
2015, is currently rated “A/Stable” 
from S&P and “A/Excellent” from 
AM Best. The Company has also 
renewed its certificate for quality 
business system and process (ISO 
90001:2008). The Company was 
also awarded ISO 27001:2013 
certification for Information Security 
Management Systems (ISMS) security 
which demonstrates the quality of 
IT security systems of the Company 
that hold information of the 

The most important requirements 
in this regard relates to the  
publication of information on 
shares of the Company, uniformly,  
to all shareholders, investors and  
dealers to enable them to access all 
information that affect stock prices 
providing equal opportunities to 
them for their investment decision. 

The Board of Directors, through the 
Compliance department, ensures 
that all the disclosures that the 
Company makes are accurate and 
the financial reports of the Company 
conform to applicable accounting 
standards and guidelines.

During the year, the Company 
disclosed all decisions taken by 
the Board of Directors that were 
of interest to shareholders and the 
investing public and brokers. All 
such decisions were immediately 
notified to Qatar Exchange and the 
Qatar Financial Market, in addition to 
publication in the local newspaper 
and on the website of the Company.

Pursuant to the provisions of the 
Commercial Companies Law and 
the requirements of QFMA, Qatar 
Exchange and the Law of the Qatar 
Central Bank and the regulation of 
financial institutions, the Company 
also published audited financial 
reports in newspapers and on the 
website of the Company.

The Company is currently in the 
process of adopting Rules and 
Procedures in respect of the trading 
of the Company’s shares by the 
Board Members and the employees 
of the Company and controlling such 
trades.

Company and also of its customers. 
The information management 
systems in the Company are at par 
with the international standards to 
meet confidentiality and security of 
all such information. 

17. CONCLUSION

Since its inception, the Company 
is fully committed and has adhered 
to the requirements and principles 
of Corporate Governance as laid 
down in the rules and regulations, 
even prior to the issuance of the 
Corporate Governance Code by 
QFMA. Going forward, the Company 
will further strive to achieve and 
implement the highest possible level 
of Corporate Governance culture in 
line with global standards.

For Qatar Insurance Company 
S.A.Q.

Khalifa Abdullah Turki Al Subaey
Group President & CEO

Khalid bin Mohammed 
Chairman of the Board and 
Managing Director 
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of shareholders of the Company filed 
with the Qatar Central Securities 
Depository. The Qatar Exchange 
carries all information relating 
to trading of the shares of listed 
companies in the stock market.

D. The Shareholders have a right 
to obtain a copy of the Company’s 
statute and all other relevant 
documents for a fee as determined 
by the QFMA.

E. All shares of the Company accords 
equal right to the shareholders 
without any discrimination. In case 
any share amounts are owed to the 
Company, restrictions are imposed 
on such shares in the register of 
shareholders to share in the profit or 
assets of the Company.

F. Each shareholder has the right 
to attend the General Assembly in 
person or by way of proxy as per the 
law in force and each shareholder 
shall have voting rights equivalent to 
the number of shares held by him.

G. The Board ensures that as required 
in the relevant legislation and in 
accordance with the Company’s 
corporate governance requirements, 
all employees are treated at par as per 
the principles of natural justice and 
equity without any discrimination, 
and they are empowered to whistle 
blow on any suspicious issues relating 
to financial reporting or internal 
control or otherwise while providing 
protection to them of any retaliation, 
negative action or damage.

H. Annual General Assembly of the 
shareholders is held within three 
(3) months following the end of the 

In accordance with Article 29(3) of 
the Corporate Governance code, the 
Articles of Association (AOA) of the 
Company states in Article (6) that it 
is not permissible for any shareholder 
other than the Government of the 
State of Qatar and Organizations, 
public institutions and affiliated 
entities to own at any time more 
than (5%) five percent of the shares 
of the Company. The aforesaid article 
in the Articles of Association (AOA) 
ensures that there is no change in 
the ownership of the Company’s 
capital in the sense referred to this 
Article.

On the other hand, the Commercial 
Companies Law and the Articles of 
Association (AOA) of the Company 
encompass various texts to ensure 
that all shareholders have equal 
rights without any discrimination. 
All shares of the Company are 
“Ordinary Shares” and each share 
entitles its owner the right to a 
share equivalent to other stocks, the 
access to information and the right 
to attend the General Assembly of 
the Company as per section (122, 
123, 128, 132) of the Commercial 
Companies Law and section (17, 18, 
21,23,63,62,69) of the amended 
Articles of Association (AOA)of the 
Company.

However, the Company will be 
working to find a proper basis and 
mechanism to ensure that any offer 
of issue of share to public meets 
the principle of equity, justice and 
fairness to all the shareholders 
and will incorporate appropriate 
amendments in the statute of the 
Company.

fiscal year. Advertisement of the 
meeting is published along with all 
the data, information, reports and 
statements required for that meeting 
in accordance with the Commercial 
Companies Law, the system put by 
QFMA, the rules Qatar Exchange, 
and the statute of the Company. The 
Company also provides a copy of 
these documents to all shareholders 
requiring such information to 
facilitate their discussion on the 
Company’s performance.

I. The Annual Report includes the 
report of the Board of Directors 
to the shareholders and dividend 
recommendation for distribution 
of profits. The dividend is disbursed 
upon adoption of the proposed 
distribution of profits by the General 
Assembly.

J. With regard to Article 29(2) of 
the 2014 Corporate Governance 
Code for companies listed in the 
principal market, the provisions of 
the amended Articles of Association 
(AOA) of the Company suggest that 
decisions of the Ordinary General 
Assembly should be by an absolute 
majority of the shares represented 
at the meeting (Article 49) (72 , 81) 
, and the decisions issued by the 
General Assembly in accordance with 
the provisions of the law and the 
statutes of the Company commits 
all shareholders, whether they were 
present or absent  in the meeting 
that approved the decision and 
whether they agreed or disagreed 
with the resolution Article (74).

Annual General Meeting 

In the AGM of the Company convened 
on 19.2.2017 the following decisions 
were approved; 

1) Report of the Board of Directors 
on the activities of the Company and 
its financial position during the year 
ended 31.12.2016 and the future 
plan of the Company

2) The auditor’s report on the 2016 
Financial Statements

3) The balance sheet and profit and 
loss account for the year ended 2016

4) The recommended profits 
distribution, being cash dividend of 
(15%) (Fifteen percent), i.e. QR. (1.5) 
for each share in addition to a bonus 
issue of 15%, i.e. (three share for each 
twenty shares). The bonus shares will 
be issued after :

a. The approval to increase capital 
b. obtaining the regulatory approvals, 
c. the AGM authorizes the board of 
Directors to act accordingly with the 
share’s fraction

5)  Discharging the Board of Directors, 
and approving their remuneration to 
be QR. (18) million.

6) The Corporate Governance Report 
for the year 2016.

7) Appointing Ernst & Young auditors 
for the Financial Year 2017 with fees
 of (QR. 843.000).

8) Electing   Board of Directors for the 
period (2017-2019) with no contest.
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Risk Management function also assist 
other departments within the QIC 
Group in emerging risk assessment, 
capital management etc.

11.2 Group Compliance

The QIC Group considers compliance 
with applicable laws, industry 
regulations, codes and its own ethical 
standards and internal policies to be 
an integral part of doing business. The 
Group Compliance team, together 
with the compliance functions of the 
respective subsidiaries and business 
units, facilitates the management 
of compliance through the analysis 
of statutory and regulatory 
requirements, and the monitoring 
the implementation and execution 
thereof.

The monitoring of regulatory 
requirements include due diligence 
procedures and the reporting to 
relevant agencies with an aim to 
combat money laundering and the 
financing of terrorism. In addition, 
the Group Compliance function 
undertakes screening checks against 
applicable sanctions watch lists.

11.3 Group Actuarial

The Group Actuarial Function was 
created in order to support the Group 
across all areas where actuarial 
support is typically sought and also to 
coordinate the development of best 
practice across the existing actuarial 
teams already embedded in the 
international entities of the Group. 
The areas requiring actuarial support 
consist of the three main functions: 
the Reserving function which ensures 

Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) to comply with 
the Corporate Governance code 
issued by the Qatar Financial Markets 
Authority. The frameworks are 
important to help manage and are 
designed to identify and manage, 
rather than eliminate, the risk of 
failure to achieve business objectives 
and can only provide reasonable 
and not absolute assurance against 
material misstatement or losses.

11.5 Group Internal Audit & Risk 
Assurance

This function carries an independent 
review of the internal control and 
governance systems reporting on 
the existence, effectiveness and/
or weaknesses of such systems 
covering risk management, system 
for maintaining and safeguarding 
assets and financials of the Group. It 
also reviews the effectiveness of the 
compliance machinery and functions 
as an internal control tool of 
Management by providing assurance 
to the Board of the existence of 
sound internal control systems in the 
Group commensurate with size and 
nature of its business. 

12. EXTERNAL AUDITOR

The shareholders at the Annual 
General Meeting of the Company 
held on February 19, 2017 appointed 
Ernst & Young as the new external 
auditors for the year 2017, on the 
recommendations of the Board of 
Directors

the Group is adequately reserved to 
face its future liabilities; the Pricing 
function which helps assess and 
drive the profitability of the business 
in a strategic manner; the Capital 
Modelling function which assesses 
the amount of capital required to 
run the business and how it can be 
utilised in the most optimal way.

11.4 Group Governance and 
Internal Controls

The Group Governance and Internal 
Controls Function has been created 
to develop a framework to protect 
the shareholders from the events 
that may hinder the sustainable 
achievement of the set financial 
performance objectives. 

A strong system of governance 
throughout the Group is essential to 
ensure the business runs smoothly, 
aid effective decision making and 
support the achievement of the 
objectives.

The Board recognises the critical 
importance of the function and has 
approved Governance framework 
based on the Governance Charter 
with clear objectives aligned with 
those of the board of directors, its 
committees and the associated 
executive management committees. 
The framework utilises the ‘three lines 
of defence’ model, supplemented 
with a clear organisational structure, 
documented delegated authorities, 
responsibilities and a system of 
policies and procedures manuals.

The framework has been developed 
utilizing the best practices guidelines 
such as Committee of Sponsoring 

13. CAPITAL STOCK

The authorized share capital of the 
Company is QR (2,773,094,570) 
divided into (277,309,457) equity 
shares which are fully paid. No 
shareholder except the Government 
of Qatar and public institutions is 
allowed to hold more than 5% of 
the paid up share capital. The total 
number of shareholders of the 
Company as at 31.12.2017 was 
(1845) which included Government 
entities, banks, companies and 
individuals of different nationalities. 
In 2017, there were (186) major 
shareholders who held more than 
(200,000) shares. Attached is a list 
of their names and the number of 
shares owned by each of them.

14. RELATIONSHIP WITH 
SHAREHOLDERS RIGHTS AND 
OTHER STAKEHOLDERS

A. The Company keeps the channel 
of communication open and 
transparent with shareholders who 
have all the rights to be informed 
by virtue of relevant laws and 
regulations in line with the Corporate 
Governance requirements.

B. The Company publishes financial 
information and data which is 
available to investors and other 
stakeholders on a regular basis 
through the Company’s website 
and various media in addition to 
communication through Qatar 
Exchange.

C. The Company maintains a record 
of shareholders which is updated 
monthly to comply with the register 
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10. MANAGEMENT COMMITTEES

The Executive Management has 
organized itself into standing 
management committees with an aim 
of effectively and efficiently handling 
the delegated responsibilities and 
running the day to day activities of 
the Company.

10.1 Group Risk Management 
Committee:

Members

Group Chief Risk Officer (Chairman), 
Group Chief Finance Officer, Group 
Chief Investment Officer and Head of 
Group ERM.

By invitation

Group CEO International, Deputy 
Group CEO MENA

This Committee has two core 
functions:

•  To encourage and facilitate 
embedding a culture of effective risk 
management throughout the Group.

•  To ensure that there is a structure 
in place for the identification, 
assessment, evaluation, monitoring 
and reporting of various risks. 

10.2 Group Reserving 
Committee:

Members

Group Chief Finance Officer 
(Chairman), Group Chief Risk Officer, 
Chief Finance Officer – QIC Capital, 
Adviser to Group CEO, Head of Group 

This Committee has the following 
core functions:

• Recommend yearly Group IT 
Strategy in line with the overall 
Group IT Vision and approved long-
term IT Strategy aligned to overall 
group business strategy

•  Direct and steer IT project 
development & security requirements 
and new initiatives proposed by 
Group IT for Group Entities in the 
best business interest of the QIC-
Group as a whole

•  Monitor and review the performance 
of IT project developments and IT 
security initiatives and direct best 
course for its timely execution and 
completion for group-entity in 
meeting their business objectives.

11. INTERNAL CONTROL 
FUNCTIONS

In 2016, QIC reorganized its Control 
Functions by consolidating them 
under the Governance Risk and 
Compliance (GRC) pillar, headed by 
the Group Chief Risk Officer. The 
approach was adopted in response 
to the Company’s increased 
business complexity, the developing 
regulatory environment and an 
increased focus on internal and 
external accountability.  The GRC 
pillar has, therefore, integrated the 
Company’s Governance, Risk, and 
Compliance initiatives with the aim 
of adding significant business value, 
building competitive advantage 
and assisting management with the 
control of the business. 

Reinsurance and the Group Actuary.

The main objectives of this committee 
are to

•  Ensure that the Reserving Policy is 
in place and updated as necessary

•  Review and approve provision of 
adequate reserves, premium and 
claims reserves including IBNR, 
in accordance with Accounting 
Standards & Policy.

10.3 Group Technical 
Governance Committee

Members 

Adviser to the Group CEO (Chairman), 
Group Chief Risk Officer, Active 
Underwriter -Antares, Head of Ceded 
Reinsurance – Qatar Re, Head of 
Group Reinsurance. 

The core objectives of this committee 
are to:

•  Provide the most suitable reinsurance 
structure for the business separately 
and/or collectively

•  Ensure that the Group’s underwriting 
strategy, practices, claim guidelines 
are properly managed and 
continuously improved whilst 
ensuring the Group is meeting its 
regulatory and legislative obligations. 

10.4 Group IT Committee

Members 

Group CEO – International (Chairman), 
Deputy Group CEO-MENA, Group 
Chief Finance Officer, Head of Group 
IT. 

The Control functions under the GRC 
pillar have full access to the Audit, 
Risk and Compliance Committee of 
the Board and include the following 
functions:
• Group Risk Management
• Group Compliance 
• Group Actuarial
• Group Governance and Internal 
Controls

The Group Internal Control and Risk 
Assurance, currently not under the 
GRC pillar, reports directly to the 
Board of Directors through the Audit, 
Risk and Compliance Committee of 
the Board.

11.1 Group Risk Management

The Group’s Enterprise Risk 
Management Function is responsible 
for risk management and exposure 
monitoring for the QIC Group. In 
liaison with the different business 
areas, the function performs 
a qualitative and quantitative 
assessment of exposures against 
the defined tolerances and reports 
to the respective Entity Level Risk 
Committees, Group Risk Committee 
and the Audit Risk Committee of the 
Board. 

Additionally, stress and scenario 
testing is also used in setting 
strategy and in business planning to 
quantify the implications of possible 
events and future changes in 
economic conditions that could have 
unfavourable effects on the business 
plan and financial standing of the 
Group. This analysis is used to support 
the development of management 
and mitigation strategies. The Group 
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identifying, assessing, measuring, 
mitigating, monitoring and reporting 
on risks; 

The various heads of risk management 
within the Group’s business entities 
are charged with managing their 
entity’s risk profile, monitoring the 
progression of risk management and 
the implementation of risk mitigation 
strategies. 

Group Internal Audit periodically 
assesses the adequacy and 
effectiveness of the risk management 
system and the processes in place 
for controlling and managing risks 
across the Group.

8.2 Capital management 

The Group’s internal risk management 
framework identifies the risks to 
which each of its business units 
and the Group as a whole are 
exposed and quantifies the impact 
of these risks on the Group’s 
economic capital. The Internal risk 
management framework estimates 
indicate how much capital is needed 
to mitigate the risk of insolvency to a 
selected remote level of risk, based 
on a number of financial and non-
financial stress tests applied to the 
capital position of the business.

8.3 Regulatory 
Regulation applicable to the Group 
aims to ensure that the rights of 
the Group’s policyholders are fully 
protected and that the Group 
maintains an appropriate solvency 
position to meet unforeseen 
liabilities arising from economic 
shocks or natural disasters. 

•  Second line - Compliance, risk 
and actuarial functions, which 
independently report on first line 
of defence activities through their 
independent perspective and 
challenge; and 

•  Third line - Internal and external 
audit, which provide independent 
assurance. 

In addition, the Group has dedicated 
management risk committees in each 
operating company, each of which 
reports to the Group Risk Steering 
Committee which, in turn, reports to 
the Board and the Board Audit, Risk 
and Compliance Committee.

The Group’s enterprise risk 
management cycle comprises: 

•  Risk identification and assessment. 
Each risk identified must have an 
owner responsible for ensuring that 
the risk is effectively monitored 
and managed. In addition, the 
inter-relationship and correlation 
of risks is also assessed at a Group 
level through simulation and stress 
testing; 

•  Risk measurement; 

•  Risk management, including through 
appropriate limits and contingency 
planning; and 

•  Risk monitoring, including through 
key controls and risk indicators, 
to ensure that business issues 
are identified and addressed as 
appropriate by management. 

The operations of the Group are 
subject to regulatory requirements 
within each of the jurisdictions 
where it operates. These regulations 
not only prescribe approval and 
monitoring of activities, but also 
impose certain restrictive provisions 
(for example, maintenance of a 
required level of capital adequacy) 
to ensure that the Group is able to 
meet its liabilities as they arise. 

Compliance and money laundering 
reporting officers within each Group 
business entity also identify and assess 
compliance and money laundering 
risks across their businesses, 
monitor the implementation of 
risk management strategies and 
ensure timely reporting of breaches, 
corrective action taken and all 
suspicious transactions.

The Company has also systems and 
processes in place to ensure that 
all the regulatory compliance and 
statutory requirements of the Stock 
Exchange of Qatar are complied 
with.

8.4 Enterprise Risk Management 

The Group’s enterprise risk 
management covers risk and 
capital management as well as 
exposure monitoring. The Group 
has adopted a three lines of defence 
risk management model which 
comprises: 

•  First line - Operational management 
responsible for managing risk 
through deployment and execution 
of controls and management 
oversight; 

9. GROUP EXECUTIVE 
MANAGEMENT

The Group Executive committee, 
which functions under the 
chairmanship of the Group Chief 
Executive Officer, is responsible 
for assisting the Group Chief 
Executive Officer in the operational 
management of QIC, subject to 
statutory and delegated limits of 
authority. Its main functions are 
strategic direction, coordination and 
performance monitoring.

The Group CEO of the Company is 
Mr. Khalifa Abdullah Turki Al-Subaey. 
He holds a BA in Economics and 
Political Science from the University 
of Michigan, USA (1981). He worked 
for Qatar Petroleum as Chief of the 
Department of Insurance in 1982 and 
thereafter joined Qatar Insurance 
Company in 1986 as General 
Manager before being appointed 
as the Chief Executive Officer. He 
represents Qatar Insurance Company 
on the boards of Damaan Islamic 
Insurance Company (BEEMA) and 
other QIC Group entities.

The Group Executive Management 
supporting the Group CEO comprises 
the following positions: Senior 
Deputy Group CEO, Group CEO - 
International, Deputy Group CEO – 
MENA Region, two Advisors to the 
Group CEO, Group Chief Finance 
Officer, Group Chief Investment 
Officer and Group Chief Risk Officer
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The General Assembly determines the 
Directors’ remuneration based on the 
recommendations of the Board. The 
remuneration is determined in light 
of the results of the activity of the 
Company and the limits stipulated 
by the new Commercial Companies 
Law (Article 119) and the statute of 
the Company (Article 40). 

7.RELATED PARTIES

For all dealings with related parties, 
the Company applies its policy 
on ‘related party transactions’, 
established in accordance with the 
provisions of applicable legislation, 
Commercial Companies Law and 
Corporate Governance, to ensure 
maximum transparency, fairness and 
disclosure.

8. RISK MANAGEMENT 
FRAMEWORK 

The Group derives its revenue 
principally from providing insurance 
and managing investments. As a 
result, the Group’s business is mainly 
exposed to the following risks: 

•  Insurance risk 

The Group manages its insurance risk 
through the careful formulation and 
implementation of its underwriting 
strategy and guidelines, together with 
ensuring that adequate reinsurance 
arrangements are in place and that 
claims handling is proactively carried 
out. The concentration of the Group’s 
insurance risk exposure is mitigated 
by the Group’s underwriting 
strategy, which attempts to ensure 
that the risks underwritten are well 
diversified across a large portfolio 

training and assessment processes. 
These procedures are backed up 
by a compliance and internal audit 
framework.

•  Credit Risk

The Group has established a range 
of credit risk limits (including 
counterparty, sector and country 
limits) to manage its exposure 
within the defined Group credit risk 
appetite. These limits are monitored 
periodically by the Board Investment 
Committee. For all classes of financial 
assets held by the Group, other 
than those relating to reinsurance 
contracts, the maximum credit risk 
exposure to the Group is the carrying 
value as disclosed in the consolidated 
financial statements at the reporting 
date. 

The Group’s exposure to credit risk 
principally arises from its insurance 
and reinsurance receivables, its cash 
and cash equivalents held in bank 
accounts, its reinsurance contract 
assets and its portfolio of available 
for sale fixed income securities.

•  Investment Risk

The Group manages investment risk 
by quantifying the risks associated 
with each investment and only 
investing in accordance with the 
Group’s investment strategy and risk 
profile. Any proposed investment 
that is outside established limits 
must be approved by the Board 
Investment Committee.
The Group seeks to limit investment 
risk by maintaining a diversified 
portfolio of investments and 
by continuously monitoring 

in terms of type, level of insured 
benefits, amount of risk, industry and 
geography. Underwriting limits are 
in place to ensure this diversification.

The Group, in the normal course of 
business and in order to minimise 
its financial exposure arising from 
large claims, enters into contracts 
with other parties for reinsurance 
purposes. These reinsurance 
arrangements provide for greater 
diversification of business, allow 
management to control exposure 
to potential losses arising from 
large risks, and provide additional 
capacity for growth. A significant 
portion of the Group’s reinsurance 
is effected under treaty, facultative 
and XL (excess for loss) reinsurance 
contracts. Amounts recoverable 
from reinsurers are estimated 
in a manner consistent with the 
outstanding claims provision and are 
in accordance with the reinsurance 
contracts.

•  Operational risk

When controls fail to perform, 
operational risks can cause 
damage to reputation, have legal 
or regulatory implications or can 
lead to financial loss. The Group 
does not expect to eliminate all 
operational risks, but by initiating 
a rigorous control framework and 
by monitoring and responding to 
potential risks, the Group seeks to 
manage its operational risk. 

The Group has detailed systems 
and procedures manuals designed 
to achieve effective segregation of 
duties, access controls, authorisation 
and reconciliation procedures, staff 

developments in international and 
local equity and bond markets. 
In addition, the Group actively 
monitors the key factors that affect 
stock and bond market movements, 
including the operational and 
financial performance of its investee 
companies.

8.1 Governance 

The primary objective of the Group’s 
risk management framework is to 
protect its shareholders from events 
that could cause the Group to fail in 
achieving its financial performance 
objectives. The Board approves and 
monitors the implementation of the 
Group’s risk management strategy 
and is primarily responsible for the 
oversight of risk management in 
the Group. The Group CEO and the 
Executive Management, acting 
through the Group Risk Management 
Committee and the risk committees 
at various operating entities, are 
responsible for implementing the 
approved risk management strategy 
across the Group. Through the Group 
Risk Steering Committee, the Group 
aims to: 

•  align the Group’s risk management 
activities with its overall corporate 
objectives and policies; 

•  obtain a consolidated view of 
Group-wide risks to ensure consistent 
and acceptable management of risks 
across the Group; 

•  ensure that risks are taken within 
prudent limits; 

•  ensure that a consistent approach 
is taken across the Group for 
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line with the performance reports 
and results, as deemed appropriate 
to the Board, and development of 
rules for bonus and allowance of 
the members of the Board as well 
as recommendations for the board 
membership at the end of the year, 
in line with the provisions of the 
Commercial Companies Law (Article 
(119), the amended articles of 
association (Article) (60)  and Qatar 
Central Bank Executive Insurance 
Instructions.

v. Follows the Company’s 
commitment to its social and 
environmental responsibilities and 
care, policy on conferences and 
seminars, economic, cultural and 
sports, donations and subsidies, over 
what is defined under the law no. 
(13) 2008 on support activities.
vi. Reports to the Board 
on its activity, observations and 
recommendations.

Achievements

•  Approval to acquire European 
Insurance Companies within 
Markerstudy Group and to submit 
a binding offer for the target 
companies subject to the satisfactory 
completion of a legal, financial, tax 
and regulatory due diligence.

•  Endorsement of the revised 
remuneration policy amended in 
accordance with the circular issued 
from QCB on 26th July 2017.

•  Approval of the increase in Capital 
of OQIC by QAR 26.5 million and the 
following divestment of QIC stake 
through the IPO.

iv. Approve the risk management 
framework and discuss periodic 
reports in accordance with the 
established framework for the 
Company. To review and approve 
overall risk retention policy for the 
Company including maximum limits 
for insurance risks accepted and the 
maximum retention limits.

v. Approve rules, regulations, 
systems and policies to ensure 
implementation of action plans 
efficiently and effectively in line 
with local requirements and global 
standards, as per the directives of 
the Board.

vi. Submit its report to the Board on 
internal audit, corporate governance, 
compliance and risk management 
reviewed during the year and submit 
its opinion on the matters reviewed.

Achievements

•  Approval of 2016 Financial 
Statement and Auditors report

•  Considered reports on the Group’s 
Compliance activities

•  Reviewed the Enterprise Risk 
Management reports 

• Studied Internal Audit reports tabled 
by the Chief Audit Executive.

At present, it is not possible to have 
a majority of Independent Board 
Members for the Audit, Risk and 
Compliance Committee because all 
Members of the Board of Directors 
in its current session (2017-2019) 
are non-independent. However, 
the situation will change after 
the new Commercial Companies 
Law mandates the existence of 
independent Members.

C) Audit, Risk and Compliance 
Committee:

Committee members

Mr. Khalaf Ahmed Al Mannai, 
Chairman

Mr. Jassim Mohammed Jaidah, 
Member

Sheikh Saoud Bin Khalid Bin Hamad 
Al-Thani, Member

Sheikh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al 
Thani, Member

Attendees

Chief Audit Executive
Group Chief Risk Officer
Head of Compliance 
Head of Enterprise Risk Management

The Audit, Risk and Compliance 
Committee is committed to 
undertake the following tasks:

i. Make necessary recommendation 
to the Board on appointment of 
external auditors; discuss their 
reports & comments and take 
necessary action.

ii. Appointment of internal auditors, 
approve internal audit plans and 
strategies, discuss periodic reports 
and issue necessary guidance and 
directions.

iii. Adoption of internal control 
systems to ensure compliance with 
laws and regulations governing the 
activities of the Company including 
but not limited to law related to 
anti-money laundering and counter 
terrorist financing.

D) Nominations Committee:

This Committee is included in the 
new organizational structure of the 
Company and will be activated once 
the relevant legislation is introduced 
and the Committee will exercise such 
powers set to nominate committee 
members in line with the Corporate 
Governance requirements.

6. REMUNERATION OF THE 
BOARD AND EXECUTIVE 
MANAGEMENT

The remuneration approach of the 
Company is an integral part of the 
governance and incentive structure 
overseen by the Board. The aim is to 
enhance performance, encourage 
acceptable risk-taking behaviour and 
reinforce the Group’s risk culture.

The Board, through delegation to the 
Business, Strategy and Compensation 
Committee (BSCC), is responsible 
for the oversight of management’s 
implementation of the remuneration 
system. The BSCC reviews and assess 
whether the Group’s approach 
to remuneration is in accordance 
with established processes for risk, 
capital and liquidity management. 
The Board reviews the remuneration 
plans, processes and outcomes on an 
annual basis.

The Group remuneration policy was 
reviewed and updated to comply 
with a 26th July 2017 QCB circular 
on “the base and policies of granting 
bonuses and incentives to all 
insurance companies”. 
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and provides advice to them as 
required. He coordinates between 
the Board and other stakeholders, 
including the Company’s shareholders, 
management and staff.

5.10 Committees of the Board

The Board has established a number 
of permanent standing committees 
with specific responsibilities, which 
are defined in their respective 
Terms of Reference, to assist the 
Board in discharging its duties 
and responsibilities. The ultimate 
responsibility resides at all times with 
the Board and, as such, it does not 
abdicate this responsibility to the 
committees.

There is full disclosure, transparency 
and reporting from these committees 
to the Board. The chairpersons of 
the committees attend the AGM 
and are available to respond to 
any shareholder questions. The 
respective committee members are 
all satisfied that they have fulfilled 
their responsibilities as set out in 
their respective Terms of Reference 
as at 31 December 2017.

In addition to the standing Committees, 
the Board of Directors may form 
any other Committees as and when 
required to carry out specific tasks or 
functions.

There is no separate Remuneration 
Committee but the Business, Strategy 
& Compensation Committee, in 
addition to its role of deciding the 
strategy for the Company, also 
determines the Remuneration Policy 
of the Company.

functions; 

i. Frames the Investment Policy of 
the Company in accordance with 
its mandate from the Board to 
develop an investment strategy for 
its dealings in the financial markets.

ii. Sets limits to the powers 
of management in respect of 
investment activities and takes the 
necessary decisions if these limits are 
exceeded.

iii. Monitors the management of 
portfolio securities of the Company 
in order to achieve the best possible 
returns.

iv. Discusses potential investment 
initiatives in respect of surplus funds 
and makes recommendations to the 
Board on the potential opportunities 
for investment partnerships.

v. Reports to the Board about the 
activities of the Committee and 
makes recommendations on issues 
that need approval of the Board.

Achievements

•  Approval of Qatar Re’s Tier 2 
perpetual issuance of USD 450M

•  Authorisation of various investment 
transactions

•  Approval of disposal of Qatar based 
real estates. 

Periodical and exceptional reports 
were reviewed during the meetings 
of the Committee in the year. 
These reports were prepared by the 
Investment Management function 
on the position of the Group. 

Presently, the Board has set up the 
following Committees:

•  Investment Committee; 

•   Business, Strategy and Compensation 
Committee; 

•  Audit, Risk and Compliance Committee;

•  Nominations Committee.

A) Investment Committee: 

Committee members: 

Mr. Hussain Ibrahim Al-Fardan  
Chairman

Mr. Jassim Mohammed Jaidah 
Member

Sheikh Hamad Bin Faisal Bin
Thani Al-Thani
Member

Sheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim 
Bin Jabor Al-Thani  
Member

Sheikh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al 
Thani
 Member

Mr. Ali Yousef H. Kamal                                                        
Member
     
Attendees

Group CEO
Senior Deputy Group CEO
Group CEO – International

The Investment Committee of the 
Board performs the following 

Necessary resolutions were passed 
by the Committee during the year, 
whereby some of the resolutions 
were approved by circulation.

B) Business, Strategy and 
Compensation Committee:

Committee members

Mr. Abdullah Bin Khalifa Al-Attiya, 
Chairman;

Mr. Hussain Ibrahim Al-Fardan, 
Member

Mr. Khalaf Ahmed Al-Mannai, 
Member

Attendees

The Group CEO and Group Executive 
Management 

The Committee undertakes the following 
tasks:

i. Ensures that the vision of the 
Board is translated into objectives, 
strategies and action plans and 
implementation thereof.

ii. Authorizes and agrees risks, 
benefits and expenses exceeding the 
authority limits of the Group CEO or 
those that need specific approval of 
the Committee.

iii. Approves the organizational 
structure of the Company and any 
changes, and all matters related 
to the changes in Compensation 
Management and employees.

iv. Adoption of Policy for granting 
bonus and incentives to the Executive 
Management and employees in 
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5.4 Duty of trust of the members 
       of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors 
owes a duty of due diligence, care 
and trust to the Company and 
adherence to authorities as defined 
in the Charter of the Board of 
Directors, based on clear information, 
transparency, good faith, care, trust 
and efficiency needed to achieve the 
Company’s interest and that of the 
Shareholders.

5.5 Duties of the Chairman
       of the Board

The Chairman of the Board is 
responsible for the proper functioning 
of the Board. He ensures that 
discussion on all key issues is efficient 
and timely, as well as fulfilling his 
responsibilities and powers set forth 
in the Commercial Companies Law 
and as per Corporate Governance 
requirements.

The Chairman of the Board does not 
participate in the membership of any 
of the committees.

The Chairmanship of the Board and 
the Chief Executive Officer of the 
Company are separate functions 
held by different individuals.

5.6 Duties of the Managing   
       Director 

•  To act as a link between the Board of 
Directors and Executive Management 
to render the objectives set by the 
Board of Directors and to ensure that 
they are efficiently achieved.

•  The Board shall develop a training 
program for newly appointed 
members of the Board to ensure that 
they have a proper understanding 
of the functioning of the Company 
and its operations, and that they 
understand and are fully aware of 
their responsibilities through their 
involvement in the membership of 
various Committees.

•  Members of the Board of Directors 
are responsible for having a good 
perception of their role and duties 
and to educate themselves in matters 
concerning the Company.

•  The Board of Directors shall ensure 
that it always keeps its members up 
to date on developments in the field 
of corporate governance and best 
practices in this regards. 

•  The Board shall ensure that the 
members are aware of the statute of 
the Company and clear procedures 
for the dismissal of members of the 
Board in case of any absence from 
the Board meetings.

5.8 Board Meetings

In terms of applicable provisions of 
Commercial Companies Law, the 
Board shall meet at least six times in 
a year. During the year under review, 
the Board held seven (7) meetings 
attended by all members of the 
Board personally or through their 
representatives. 

According to the Commercial 
Companies Law and the Statute of 
the company, if a Member of the 
Board fails to attend three consecutive 
meetings or four non- consecutive 

•  To discuss and review the strategies 
and the long term plans for the 
Company presented by the Executive 
Management and give guidance that 
enables the Company to meet the 
challenges of the market.

•  To ensure that the overall business 
directions are aligned with the 
Company objectives and targets as 
set by the Board of Directors.

•  To approve/make recommendations 
to the Board of Directors for 
investment, restructuring, refinancing 
and other strategic initiatives.

•  To consider the recommendations 
of the various Committees established 
by the Company.

As Managing Director, the Chairman 
does not discharge any executive 
functions, but links the Board of 
Directors and the Executive 
Management to communicate the 
targets set and ensure their proper 
implementation. 

5.7 Other duties of the Board of 
       Directors

•  The Board of Directors shall ensure 
access to information, documents 
and records relating to the Company 
and shall ensure that the Executive 
Management provides the Board and 
its Committees with all the required 
documents and information.

•  The Board of Directors shall ensure 
that the Board invites members of 
its various committees and internal 
auditors and representatives of the 
external auditors to attend meetings 
of the General Assembly of the 
Company.

meetings without an acceptable 
excuse, he is considered as having 
resigned.

Article 33 of the revised Articles of 
Association (AOA) of the Company 
states that the Board of Directors will 
meet at the invitation of its Chairman 
and the Chairman shall convene a 
meeting of the Board at the request 
of two of its members.

All meetings for the current year 
were at the invitation of the 
Chairman of the Board. A letter of 
invitation, along with the agenda of 
the meeting, were sent to all Board 
members a week in advance. This 
allows any member of the Board to 
add any other items on the agenda. 

5.9 The Secretary of the Board

The Secretary of the Board is Mr. 
Ali Ali Derbala, a graduate in Law 
(1970) from the University of 
Alexandria, Egypt.  He joined QIC in 
November 1987 and was appointed 
as Board Secretary in 1988. Prior 
to joining QIC, he worked for Misr 
Insurance Company and also worked 
as a lawyer under the Egyptian Bar 
Association. He is also a registered 
lawyer with the Egyptian Court of 
Cassation since 1986.

The Secretary of the Board maintains 
all documents of Board meetings 
and the reports submitted and 
presented to the Board. The 
Secretary ensures the delivery and 
distribution of information relating 
to the Company as requested by 
members of the Board. The Secretary 
arranges to provide clarifications to 
all queries raised by the members 
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7. Sheikh 
Jassim Bin 
Hamad Bin 
Jassim Jabor 
Al-Thani
Member

Mirqab 
Capital 
Company

3,014,105 1.09% Chairman of the 
Board of Directors of 
Qatar Islamic Bank 
and Damaan Islamic 
Insurance Company 
(BEEMA). 

Non- 
independent
Non-Executive

8. Sheikh Faisal 
Bin Thani 
Bin Faisal Al 
Thani
Member

Broog 
Trading 
Company

13,865,471 5.00% BA in Business 
Administration from 
Marymount / USA. He 
served as a chairman of 
the Board of Director 
of Qatar Finance and 
Business Academy. 
Deputy Director of 
Investment department 
at Qatar Central Bank. 
Currently he is the 
Chairman of Investment 
in Qatar Foundation 
Endowment and deputy 
Chairman of the Board 
of Directors of Vodafone 
Qatar 

Non- 
independent
Non-Executive

9. Sheikh 
Saoud Bin 
Khalid Bin 
Hamad Al-
Thani
Member

Self 754,142 0.27% Businessman and former 
Minister; Chairman of 
the Board of Directors of 
QLM; Board member of 
Qatar Electricity & Water 
Company, and Waqood 
Company.

Non- 
independent 
Non-Executive

10. Sheikh 
Abdulrahman 
bin Saud 
bin Fahad Al 
Thani

Self 475,882 0.17% BA in International 
Relations, MA in 
International Relations, 
1984

International and 
National Security 
Diploma, Gonav Kennedy 
School of Government, 
Harvard University, 1994

Former Ambassador and 
Minister of State

Non- 
independent 
Non-Executive

11. Mr Ali 
Yousef 
Hussien Al 
Kamal

Al Kamal 
International 
Group

796,757 0.29% BA of Business 
Adminstration and 
Finance BA in Arts and 
Economics 1998 USA

The CEO of all Al-Kamal 
Campanies 
Board of member of 
Mannai corporation

Non- 
independent 
Non-Executive

NO Name of 
Board 
member

Re
presenting

No. of 
shares 
owned *

% of 
capital

Profile Category NO Name of 
Board 
member

Re
presenting

No. of 
shares 
owned *

% of 
capital

Profile Category

* Number of shares owned and percentage of capital as at 31/12/ 2017.

5.3 Board’s functions and 
       responsibilities

The Board of Directors is responsible 
for the management of the 
Company. This includes setting goals 
and strategies necessary to operate 
the Company and monitoring their 
implementation by the Executive 
Management.

These responsibilities of the Board 
are outlined in the Charter of the 
Board of Directors. 

The Board has delegated certain 
of its responsibilities to a number 

of Committees that operate within 
the mandate and responsibilities as 
entrusted by the Board of Directors 
as mentioned later in this report. 

The General Assembly determines the 
Directors’ remuneration based on the 
recommendations of the Board. The 
remuneration is determined in light 
of the results of the activity of the 
Company and the limits stipulated 
by the new Commercial Companies 
Law (Article 119) and the statute of 
the Company (Article 40). 
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the QFMA. It is therefore up to the 
candidate, to display that they are 
qualified as they seek nomination 
of Board membership over other 
candidates. Consequently, the 
Company would wait for introduction 
of relevant legislation providing such 
additional eligibility requirements for 
appointment of an individual as an 
independent member of the Board. 

The present Board members were 
elected as the Board of Directors for 
the period 2017-2019 in the Annual 
General Meeting (AGM) of the 

Company held on 19 February 2017. 
The Company’s Board Members, who 
are all Qataris, have several years of 
varied experience in financial and 
macro-economic segments of the 
economy. Particulars of the Board 
members, including their capacities, 
are set out below.

       
NO Name of 

Board 
member

Re
presenting

No. of 
shares 
owned *

% of 
capital

Profile Category

1. Sheikh 
Khalid Bin 
Mohammed 
Bin Ali Al-
Thani
Chairman & 
Managing 
Director

Self 6,286,691 2.27% Businessman and former 
Minister

Non- 
independent 
Non-Executive

2. Mr. Abdullah 
Bin Khalifa 
Al-Attiya
Deputy 
Chairman

Self 2,348,060 0.85% Businessman and 
Minister of State, 
holds a BA in Political 
Science from United 
States; Chairman of Gulf 
Publishing & Printing 
Company; Chairman of 
Board of Directors of 
Contraco Contracting 
Company

Non- 
independent 
Non-Executive

3. Mr.  Hussain 
Ibrahim Al-
Fardan
Member

Self 1,759,122 0.63% Businessman, Chairman 
of Al Fardan Group; 
Managing Director of 
Commercial Bank; and 
a founding member 
and board member 
of Investcorp Bank 
in Bahrain, Deputy 
Chairman of the  Gulf 
Publishing and Printing 
Company, Deputy 
Chairman of the Qatari 
Businessmen Association.

Non- 
independent 
Non-Executive

4. Mr. Jassim 
Mohammed 
Jaidah
Member

Jaidah 
Motors & 
Trading 
Company

2,200,000 0.79% Businessman, Chairman 
of the Board of Directors 
of Jaidah Group. 

Non- 
independent
Non-Executive

5. Sheikh 
Hamad Bin 
Faisal Bin 
Thani Jasim 
Al-Thani
Member

Self 1,864,815 0.67% BA in Political Science 
from the United States; 
Chairman of the Board 
and Managing Director 
of Al Khaliji Bank and 
a former Minister of 
Economy and Trade; 
Deputy Chairman of 
Qatari Investors Group;  
Board member of the 
Qatari Businessmen 
Association

Non- 
independent
Non-Executive

6. Mr. Khalaf 
Ahmed Al-
Mannai
Member

Government 
of State of 
Qatar

27,668,510
Civil Service 
Retirement 
Fund;

10,723,187
Military 
Retirement 
Fund

9.98%

3.87%

Under Secretary of the 
Ministry of Finance; a 
member of Al Shura 
council; a member of 
the Board of Directors of 
QLM and Qatar Central 
Bank.

Non- 
independent
Non-Executive

NO Name of 
Board 
member

Re
presenting

No. of 
shares 
owned *

% of 
capital

Profile Category
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structures and processes to facilitate 
effective leadership, sustainability 
and corporate citizenship in order 
to support the Group strategy and 
reflect national and international 
corporate governance standards, 
developments and best practices in 
all the territories it operates.

The Board promotes and supports 
high standards of corporate 
governance and endorses to the 
principles of the 2014 Qatar 
Financial Markets Authority (QFMA) 
Corporate Governance Code. QIC 
also complies with the requirements 
for good corporate governance as 
prescribed by its home regulator, the 
Qatar Central Bank (QCB), as well as 
the provisions of Law No 11 of 2015, 
the Commercial Company law, in the 
State of Qatar. 

The Board has remained compliant 
with the 2014 QFMA, Corporate 
Governance Code and are committed 
to the full implementation of 
the newly launched 2017 QFMA 
Corporate Governance Code (new 
Governance Code), or an appropriate 
local equivalent, throughout the 
Group. With regard to the year 
under review, the directors of QIC 
believe that the principles of the 
2014 QFMA Corporate Governance 
Code are embedded in the internal 
controls, policies and procedures 
governing corporate conduct 
within the Company. The QIC 
Board’s commitment will continue 
to strengthen the principles and 
spirit envisioned in the “new 
Governance Code” in the State of 
Qatar operations, as well as Group 
operations outside of Qatar, to 
the extent that is applicable and 
appropriate.

and responsibilities of the Board, 
its committees, the management 
committees and each of the internal 
control functions are set out later in 
this report.

4.GOVERNANCE CHARTER

The Charter of Governance 
embraces the rules and the practical 
applications of the system of 
governance, as contained in the 
2009 QFMA Corporate Governance 
Code. The Company’s Charter also 
takes into account the provisions of 
the Commercial Companies Law of 
the State of Qatar.

The existing Charter will be 
amended to ensure that it is 
modelled and aligned with principles 
of sound corporate governance, 
as recommended by the “New 
Governance Code”.

5.BOARD OF DIRECTORS

5.1 Board Charter

The Charter of the Board of Directors 
was prepared in accordance with 
the model charter contained in the 
2014 Corporate Governance Code 
of QFMA and with the provisions of 
the Commercial Companies Law No. 
(5) of 2002. The Charter lays down 
the membership conditions, terms 
of reference, responsibilities, duties 
and rights of the Board Members. 
This Charter is also in the process 
of being amended to comply with 
the provisions of the Commercial 
Companies Law No. (11) 2015, QCB 
Insurance Executive Instructions on 
Principles of Corporate Governance 
and the “New Governance Code”.

2.STATEMENT ON THE 
TRANSITION FROM THE QFMA 
CORPORATE GOVERNANCE 
CODE 2014 TO THE “NEW 
GOVERNANCE CODE”.  

The QIC Board started implementing 
the new Governance Code from 
its effective date on the 16th May 
2017. The Company will continue 
to commit itself to fulfilling its 
responsibility to ensure that the QIC 
Group is fully compliant with the 
“New Governance Code”.

3. GOVERNANCE STRUCTURE

QIC has put in place an internal 
governance structure with defined 
roles and responsibilities of every 
constituent of the system. The 
Company’s shareholders appoint 
the Board of Directors, which in turn 
governs the Company. The Board 
has established several committees 
to discharge its responsibilities in an 
effective manner. The Chairman and 
Managing Director (CMD) provides 
overall direction and guidance to the 
Board. The Board is assisted by various 
Board Committees, namely the Audit 
Risk & Compliance Committee, the 
Business Strategy and Compensation 
Committee and the Investment 
Committee. Apart from the Board 
Committees, the Company also has 
several management committees 
each responsible for a critical 
function. The internal control 
functions consisting of Compliance, 
Risk Management, Actuarial and 
Internal Audit functions and an 
important part of the governance 
structure of the Company. The role 

5.2  Board Composition

The Boards of Directors are 
nominated in the General Assembly 
of Shareholders in accordance with 
the rules and conditions set forth 
in the Commercial Companies Law 
and the Articles of Association of 
the Company. A Board Member 
is, therefore, mandated to hold a 
minimum of 200,000 (two hundred 
thousand) shares in the Company. 
QIC, however, is yet to adopt “The 
principle of cumulative voting” 
in respect of the nomination of 
Board members, as stipulated in 
the 2014 Corporate Governance 
Code of QFMA. The Qatar Financial 
Markets Authority has in the past 
communicated to listed companies 
to comply with the provisions of 
the Article (96) of the Commercial 
Companies Law No. (11) for the 
year 2015, on voting for Board of 
Directors. 

Article no. (97) of the Commercial 
Companies Law states that one-
third of the Members of the Board 
of Directors can be Independent 
Members (non-shareholders) with 
the necessary expertise and are 
exempted from the condition 
of owning shares. However, the 
Company believes that the aforesaid 
law does not include, in its basic 
text, the stipulated conditions to 
determine whether a proposed Board 
member has the professional skills, 
technical expertise and qualifications 
that can be demonstrated to the 
General Assembly of Shareholders 
as stipulated in Article (27/1) of 
the Corporate Governance Code of 
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Corporate Governance 
Report for the year 
2017

INTRODUCTION
Qatar Insurance Company (QIC) 
was established in 1964 with the 
participation of the Government of 
Qatar together with few strategic 
corporate and individual investors 
who brought in a governance 
culture from the very inception. 
The introduced practices positively 
impacted the company’s relationship 
with shareholders and regulatory 
bodies that protect shareholders  
interests.

The culture reflected positively on 
the performance of the company 
and its growth, transforming it into 
one of the largest Qatari Companies 
as well as an insurance leader in the 
Middle East and North Africa region.

The Company’s shares were first 
listed on the Doha Securities Market 
(currently, Qatar Stock Exchange) in 
1997.

The governance and internal 
control system, ranging from its 
constitutional documents, policies, 
structure and any subsequent 
amendments demonstrate that the 
company has always complied with 
the requirements and principles 
of governance  (even though 
the relevant sections, coding 
and regulations may be different 
from those stated in the QFMA 
Governance Code), ultimately, 
achieving the goals and objectives 
of the “Governance Code” and 

fundamentals of international 
governance best practice.

The position of the company 
regarding adherence to the 
Governance Code is outlined in the 
following paragraphs:

1.STATEMENT OF COMMITMENT

The Board of Directors of Qatar 
Insurance Company (“QIC”) ensures 
that the governance structure 
actively identifies, responds to 
and communicates those material 
issues that have an impact on 
the Company’s ability to create 
value. The Board acknowledges its 
responsibility to ensure the integrity 
of the annual governance reporting 
process and believes that this 
report addresses all material issues 
appropriately and fairly.

The Board is committed to the highest 
standards of business integrity, 
ethical values and governance. It 
recognizes QIC’s responsibility to 
conduct its affairs with prudence, 
transparency, accountability, 
fairness and social responsibility, 
thereby ensuring its sustainability 
while safeguarding the interests 
of all its stakeholders. The Board 
also acknowledges the relationship 
between good governance on the 
one hand and risk management 
practices, the achievement of the 
Company’s (or the Group’s) strategic 
objectives and performance on 
the other. QIC subscribes to a 
governance system where, in 
particular, ethics and integrity set 
the standards for compliance. It 
continuously reviews and modifies its 
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