الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركة
مقدمة - :

ضمن إطار تطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة للشركات طبقا ً للمعايير الدولية
الخاصة بالحوكمة السليمة  ،وحرصا ً من مجلس إدارة الشركة على ترسيخ مبادىء
اإلدارة الرشيدة وعلى تعزيز ثقة المستثمرين بالشركة عن طريق المزيد من
الشفافية واإلفصاح  ،عمل مجلس اإلدارة على تحقيق أعلى مستويات الحوكمة
ضمن حدود قانون الشركات التجارية القطري وأنظمة سوق األوراق المالية من
خالل االھتمام باألدوات الرقابية الداخلية والخارجية وتطبيق إجراءات الحوكمة
الفعالة بالشركة.
لقد قامت الشركة بإعداد اإلطار ) ميثاق ( الحوكمة الرسمي بالشركة والذي
يتضمن السياسات واإلجراءات لضمان تطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة حسب
توجيھات مجلس اإلدارة وأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي
تخضع لرقابة ھيئة قطر لألسواق المالية  ،ويوفر الميثاق الذي سيتم اعتماده من
قِبَل المجلس الضمان لتطبيق القواعد واإلجراءات المطلوبة للحوكمة بالشركة.
وتضطلع اإلدارة التنفيذية العليا ممثلة بالرئيس التنفيذي بمساعدة مجلس اإلدارة
في تطبيق مباديء وأحكام الحوكمة الرشيدة وعلى تطوير وتحديث إجراءات
الحوكمة بالشركة بما يراعي متغيرات العمل وأحكام نظام حوكمة الشركات وأفضل
معايير الحوكمة المھنية  .وقد قامت لجنة إدارية ت ّم تشكيلھا من قِبَل الرئيس
التنفيذي حسب توجيھات المجلس وتضم كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة
بمراجعة متطلبات ميثاق الحوكمة بالشركة وأحكام نظام حوكمة الشركات عند
إعداد تقرير الحوكمة لضمان االمتثال مع ھذه المتطلبات .
يھدف ھذا التقرير الى تقديم عرض شامل عن ممارسات الشركة للحوكمة واإلدارة
الرشيدة وعن مدى تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات  ،وبھذا الصدد فإنّ إدارة
الشركة تفصح عن عدم وجود أي مخالفات جوھرية ألحكام النظام ضمن نطاق
قانون الشركات التجارية .

-2الشركة - :

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ھي شركة مساھمة عامة  ،تأسست
سنة 1979م بموجب أحكام قانون تنظيم الشركات المساھمة لعام 1961م المعدّل
بقانون الشركات التجارية رقـم ) (5لسنة 2002م لممارسة أعمال التأمين وإعادة
التأمين بكافة انواعه واستثمار رؤوس األموال والممتلكات  .يبلغ رأسمال الشركة
 319.687.500﷼ قطري  ،مدفوع بالكامل  .و تمارس الشركة األنشطة التجارية
التالية :
-1
-2
-3
-4

التأمين بكافة أنواعه )الحريق،الحوادث العامة،البحري والجوي،السيارات،
الطبي(
االستثمار في األوراق المالية
االستثمار في شركات زميلة وتابعة
االستثمار العقاري

مجلس اإلدارة - :

إنّ مجلس اإلدارة ھو المسئول مسئولية جماعية عن إدارة الشركة وأداءھا
ويتحمل مسؤولية وضع االستراتيجية العامة للشركة والسياسات واإلجراءات
الالزمة لتطبيق استراتيجية العمل وتحقيق التوجيه واإلشراف اإلداري المطلوب
والمراقبة الف ّعالة للشركة .
يقوم مجلس اإلدارة بإدارة شؤون الشركة ووضع الخطط المستقبلية واألھداف
االستراتيجية للشركة والموافقة عليھا واعتمادھا  ،كما يقوم بتعيين المدراء
التنفيذيين وتحديد مكافآتھم واقالتھم ومراجعة أدائھم ومراجعة أداء الشركة بشكل
عام .
كما يعتبر المجلس صاحب المسؤولية العامة عن تقيد الشركة بالقوانين ذات الصلة
وبالعقد التأسيسي والنظام األساسي للشركة وعن حماية الشركة من األعمال
والممارسات غير القانونية وعن التزام الشركة بأحكام نظام حوكمة الشركات
ومراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدھا بشكل منتظم .

-3يُباشر مجلس اإلدارة مسؤولياته ومھامه وفقا ً لميثاق مجلس اإلدارة )الالئحة
الداخلية ( التي ت ّم اعتمادھا من قِبَل المجلس  ،والذي يحدد مھام المجلس وواجباته
ومسؤولياته وواجبات أعضاء المجلس  ،وتشكيل المجلس ولجانه  ،وآلية
التصويت واتخاذ القرارات وذلك حسب متطلبات النظام األساسي للشركة وقانون
الشركات التجارية .
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قِبَل المساھمين في الشركة بما يتوافق مع
أحكام النظام األساسي لھا وقانون الشركات التجارية القطري  .وقد ت ّم انتخاب
المجلس الحالي من قِبَل المساھمين ولمدة ثالث سنوات بموجب اجتماع الجمعية
العامة العادية المنعقد في 2008/2/20م .
أعضاء مجلس اإلدارة - :
رئيس المجلس
 -1الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
نائب رئيس المجلس
 -2الشيخ  /محمد بن علي بن سعود آل ثاني
عضو المجلس
 -3الشيخ  /جاسم بن خليفة آل ثاني
عضو المجلس
 -4السيد  /محمد حمد المانع
عضو المجلس
 -5السيد  /حمد محمد المانع
ممثالً عن مؤسسة الفيصل
 -6السيد  /راشد فيصل النعيمي
للتجارة والمقاوالت
ممثالً عن شركة علي بن سعد الكعبي
 -7السيد  /خليفة علي سعد الكعبي
ممثالً عن شركة الصاري التجارية
 -8السيد  /جمال أبو نحل
ولقد ت ّم تعيين السيد  /حسن طه ) المستشار القانوني للشركة ( أمين سر للمجلس ،
ليعمل تحت إشراف الرئيس على توزيع الوثائق والمعلومات بشكل منظم وفي
الوقت المناسب لألعضاء والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس
واإلدارة التنفيذية .
وحيث أنّ تشكيل مجلس اإلدارة قد ت ّم بما يتوافق مع أحكام النظام األساسي للش ركة
وقانون الشركات التجارية قبل صدور نظام حوكمة الشركات  ،فإنّ مجلس اإلدارة ال
يضم حاليا ً بين عضويته أي أعضاء مستقلين حسب النظام األساسي والقانون ال ذي
ينص على أنّ عضو مجلس اإلدارة يجب أن يكون مساھما ً في الشركة .

-4إنّ مجلس اإلدارة يضم في عضويته أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين .
األعضاء التنفيذيين - :
رئيس مجلس اإلدارة والعضو
 -1الشيخ  /ناصر بن علي سعود آل ثاني
المنتدب
الرئيس التنفيذي ألعمال التأمين
 -2السيد  /جمال أبو نحل
األعضاء غير التنفيذيين :
عضو غير تنفيذي
 -1الشيخ /محمد بن علي سعود آل ثاني
عضو غير تنفيذي
 -2الشيخ  /جاسم بن خليفة آل ثاني
عضو غير تنفيذي
 -3السيد  /محمد حمد المانع
عضو غير تنفيذي
 -4السيد  /حمد محمد حمد المانع
عضو غير تنفيذي
 -5السيد  /راشد فيصل النعيمي
عضو غير تنفيذي
 -6السيد  /خليفة علي سعد الكعبي
يشارك األعضاء غير التنفي ذيين بش كل من تظم ف ي جمي ع اجتماع ات مجل س اإلدارة
ويقوم وا باب داء ال رأي والمش اركة ف ي اتخ اذ الق رارات ح ول األم ور االس تراتيجية
والسياس ة العام ة بالش ركة  ،وتقي يم األداء ل إلدارة التنفيذي ة وإدارة الش ركة بش كل
عام .
كم ا يت ولى األعض اء غي ر التنفي ذيين مس ؤولية مراقب ة وتط وير أنظم ة الرقاب ة
الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة ومتابع ة أعم ال دائ رة الت دقيق ال داخلي وإدارة
المخاطر والتحقيق في أي خروقات أو تج اوزات ألنظم ة وسياس ات العم ل بالش ركة
وذلك من خالل عضويتھم الفاعلة في لجان التدقيق وإدارة المخاطر .
ويتولى األعضاء غير التنفيذيين تقييم أداء رئيس المجلس واإلدارة التنفيذي ة العلي ا
بالشركة واختيار المرشحين لھذه المناصب وتحديد المكافآت الخاصة بھم من خ الل
عض ويتھم ف ي لجن ة المكاف آت والترش يحات بم ا يض من حيادي ة وموض وعية اتخ اذ
القرارات بھذا الخصوص .
وحسب النظام األساسي وقانون الشركات التجارية يمكن عزل الرئيس أو أي من
أعضاء المجلس من قِبَل الجمعية العامة للمساھمين بنا ًء على اقتراح الغالبية
المطلقة ألعضاء المجلس أو بطلب من مساھمي الشركة المالكين لنسبة  %25من
رأس مال الشركة المكتتب به .

-5ولقد ت ّم إطالع مجلس اإلدارة على متطلبات نظام حوكمة الشركات واألحكام
المتعلقة بتشكيل مجلس اإلدارة ولجانه وواجباته بشكل خاص والتي سيعمل
المجلس جاھداً على االلتزام بھا ضمن الحدود القانونية ذات الصلة وضمن إطار
زمني يتوافق مع اجتماع الجمعية العامة في السنة القادمة .
يتم اعتماد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمساھمين بشكل
سنوي في اجتماع الجمعية العامة العادية حسب متطلبات قانون الشركات التجارية
والنظام األساسي للشركة .سيقوم المجلس باعتماد آلية تقييم سنوي ألداء المجلس
واألعضاء في أقرب فرصة للوقوف على مدى فاعلية المجلس في إدارة شؤون
الشركة وتحقيق األھداف اإلستراتيجية المرسومة وتحديد أي نقاط ضعف
لمعالجتھا وتحسين وتطوير األداء اإلشرافي والرقابي للمجلس .
رئيس المجلس - :
يتولى رئيس مجلس اإلدارة رئاسة اجتماعات المجلس  ،ويكون مسئوالً عن سير
العمل وتنفيذ مھام المجلس بطريقة فعالة  ،وتحضير والموافقة على جدول األعمال
والدعوة لالجتماعات وتزويد أعضاء المجلس بكافة المعلومات الضرورية التي
يتعين عليھم االضطالع عليھا وفي الوقت المناسب  ،والتأكد من مناقشة جميع
األمور المطروحة على جدول األعمال بشكل مناسب .
كما يعمل رئيس المجلس على ان يبقى على اتصال دائم بالمساھمين والجھات
الرسمية والرقابية ذات العالقة  ،ويتولى رئيس المجلس كذلك رئاسة اجتماعات
الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ويقوم بتقديم التقرير السنوي للجمعية
العامة للمساھمين ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس اإلدارة .
اجتماعات المجلس - :
بن اءاً عل ى أحك ام ق انون الش ركات التجاري ة القط ري والنظ ام األساس ي للش ركة
يتوجب على المجلس االجتماع عدد ) (6مرات على األقل في السنة  .وق ـد بل غ ع دد
اجتماع ات المجل س لع ام 2009م ست ـة ) (6اجتماع ات  .وق د ق ام أعض اء المجل س
بحضور االجتماعات بشكل منتظم .
لجان المجلس - :
ت ّم تش كيل لج ان تض طلع بمعاون ة مجل س اإلدارة ف ي القي ام بمھام ه ومس ئولياته
وتطوير أدائه  ،وي تم تش كيل ھ ذه اللج ان وتحدي د المھ ام المنوط ة بھ ا وم دة عملھ ا
والصالحيات الممنوحة لھا طبقا ً لمتطلبات

-6نظ ام حوكم ة الش ركات  ،ويبق ى المجل س مس ئوالً ع ن جمي ع الص الحيات
والمسؤوليات التي يفوضھا لتلك اللجان .
 -1لجنة التدقيق الداخلي - :

ت ّم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي لمعاونة مجلس اإلدارة في مراجعة واعتماد
التقارير المالية للشركة مراقبة نظام الرقابة الداخلية  ،ومراقبة االلتزام مع
القوانين واللوائح التنظيمية ذات العالقة .
تتشكل ھذه اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين بالمجلس - :
رئيس اللجنة
 -1الشيخ /محمد بن علي سعود آل ثاني
عضو اللجنة
 -2السيد  /خليفة علي سعد الكعبي
مستشار مستقل
السيد  /وليد السعدي
وتتضمن لجنة التدقيق أحد الخبراء من خارج الشركة المختصين بالشؤون المالية
والمحاسبية .
المھام والمسؤوليات - :
 -1اإلشراف على عمل واستقالل المدققين الخارجيين ومناقشة تقاريرھم .
 -2اإلش راف عل ى ص حة ودق ة البيان ات المالي ة والتق ارير الس نوية وإع دادھا
حسب معايير المحاسبة الدولية واإلفصاح .
 -3مراجعة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية بالش ركة وط رق تفعيلھ ا
وتطويرھا .
 -4مناقشة اإلدارة التنفيذية بالش ركة ف ي أي مالحظ ات ل دائرة الت دقيق ال داخلي
وللم دقق الخ ارجي والتحقي ق ف ي أي ة تج اوزات ألنظم ة الرقاب ة الداخلي ة
وتحديد المسؤولين .
 -5تحديد مھام وصالحيات وخطط العمل الخاصة بإدارة الرقابة الداخلية
بالشركة .
وقد اجتمعت اللجنة  5مرات خالل عام 2009م ومرتان خالل عام  2010حتى
تاريخه .
 -2لجنة المكافآت والترشيحات - :

تتشكل ھذه اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين بالمجلس - :
رئيس اللجنة
 -1الشيخ  /جاسم بن خليفة آل ثاني
عضو اللجنة
 -2السيد  /خليفة علي سعد الكعبي
السيد  /مفيد سكر
مستشار مستقل

-7المھام والمسؤوليات - :
 -1ترشيح األعضاء الجدد لعضوية مجلس اإلدارة وإع ادة ترش يح األعض اء
الحاليين لالنتخاب بواسطة الجمعية العامة .
 -2إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء المجلس .
 -3تحدي د السياس ة العام ة لألج ور والمكاف آت بالش ركة  ،وتحدي د المكاف آت
الت ي يتقاض اھا ال رئيس وأعض اء المجل س واإلدارة التنفيذي ة العلي ا
بالشركة.
 -4مراجع ة مع ايير تقي يم األداء ألعض اء المجل س واإلدارة التنفيذي ة العلي ا
ألغراض تحديد المكافآت السنوية .
ولم تجتمع اللجنة منذ تشكيلھا بتاريخ  2009/12/26حتى تاريخه .
 -3لجنة إدارة المخاطر - :

ت ّم تشكيل ھذه اللجنة لمعاونة المجلس في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية
والتشغيلية التي تواجھھا الشركة  .تتشكل ھذه اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين
بالمجلس -:
رئيس اللجنة
 -1السيد  /خليفة علي سعد الكعبي
عضو اللجنة
 -2السيد  /راشد فيصل النعيمي
مستشار مستقل
السيد  /وليد السعدي
المھام والمسؤوليات - :
 -1مناقشة واعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية
بالشركة .
 -2تقييم ممارسات إدارة المخاطر بالشركة وتطويرھا بما يالئم متطلبات العمل
.
 -3دراسة وتقديم التوصيات للمجلس التخاذ القرارات المناسبة بخصوص
مخاطر العمل المختلفة التي ت ّم تحديدھا وأثرھا على السمعة والوضع المالي
للشركة .
وقد اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل عام  2010وحتى تاريخه .
الفصل بين السلطات :

يوجد فصل واضح للمسؤوليات والمھام بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي للشركة  ،حيث يتولى الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني منصب
رئاسة المجلس والعضو المنتدب بالشركة بما

-8يتماشى مع قانون الشركات التجارية القطري  ،وھو المسؤول عن رئاسة المجلس
وسير أعماله ورسم االستراتيجية العامة وخطط العمل بالشركة مع أعضاء
المجلس  .بينما يتولى السيد /غازي أبو نحل منصب الرئيس التنفيذي للشركة ،
وھو المسؤول عن اإلدارة والقيادة التنفيذية للشركة .
اإلدارة التنفيذية العليا - :

يكون الرئيس التنفيذي للش ركة ھ و المس ئول ع ن اإلدارة التنفيذي ة اليومي ة ألعم ال
الش ركة  ،وھ و مس ئول أم ام مجل س اإلدارة ع ن تطبي ق ق رارات المجل س
واس تراتيجية العم ل المعتم دة حس ب األھ داف المرس ومة م ن قب ل المجل س وع ن
اإلشراف والرقابة على كافة اإلدارات واألقسام بالشركة .
ويس اعد ال رئيس التنفي ذي عل ى أداء مھام ه وإدارة ومراقب ة العملي ات اليومي ة
للشركة طاقم اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة  ،ويضم- :
 السيد  /جمال أبو نحل -1الرئيس التنفيذي ألعمال التأمين
 -2نائب الرئيس التنفيذي ألعمال االستثمار -السيد  /عبدﷲ براج
 -3الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية
 -4رئيس التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال – السيد  /سامي شريف
اللجان اإلدارية :

من أجل تفعيل ممارسات الحوكمة وترشيد واتخاذ القرارات التنفيذية بالشركة  ،فقد
ت ّم تشكيل اللجنة التنفيذية بالشركة وھي لجنة إدارية دائمة من األعض اء التنفي ذيين
بالمجلس وأعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا .
مھام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية - :
 -1مراقبة أداء الشركة بشكل عام وتقديم التقارير الخاصة بذلك للمجلس .
 -2مناقش ة واتخ اذ الق رارات ف ي األم ور ذات االختص اص ض من نط اق ص الحياتھا
المالية واإلدارية .
 -3مساعدة المجلس في إعداد وتقييم استراتيجية وخطط العمل بالشركة .
 -4مس اعدة المجل س ف ي إع داد واعتم اد الموازن ة التقديري ة للش ركة والش ركات
التابعة .
 -4مساعدة المجلس في إدارة المحفظة االستثمارية للشركة .

-9الھيكل التنظيمي للشركة - :

في إطار التطوير المستمر ألداء الشركة  ،وضمانا ً لتفعيل االستراتيجيات المرسومة
وخطط العمل المستقبلية وما يتطلبه ذلك من التطوير في الھيك ل اإلداري بالش ركة ،
ق ام المجل س بتع ديل الھيك ل التنظيم ي للش ركة ليض م كاف ة اإلدارات واألقس ام
والش ركات التابع ة لھ ا  ،وق د ت ّم اعتم اد الھيك ل التنظيم ي المع دّل للش ركة م ن قِبَ ل
المجل س ) مرف ق طي ه الھيك ل التنظيم ي للش ركة ( ال ذي بموجب ه ت ّم إع ادة تنظ يم
الھيك ل اإلداري بالش ركة ليش مل ث الث قطاع ات رئيس ية  :أعم ال الت أمين  ،أعم ال
االس تثمار  ،الخ دمات المس اندة  ،وتُ دار العملي ات االس تثمارية للش ركة م ن خ الل
شركة استثمارية قابض ة مملوك ة بالكام ل للش ركة تش رف بش كل مباش ر عل ى إدارة
استثمارات الشركة .
وقد ت ّم التركيز في الھيكل التنظيمي المعدّل على دمج بعض الخدمات اإلدارية
المساندة )المالية  ،الموارد البشرية  ،تكنولوجيا المعلومات ( لتخدم احتياجات
الشركة والشركات التابعة لضمان االستخدام األمثل لموارد الشركة البشرية
والتقنية ولتقليل التكاليف التشغيلية ،وعلى تطوير خدمات العمالء عن طريق
استحداث إدارات وأنشطة جديدة بالشركة )التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال ،
إدارة الفروع ( بھدف زيادة القدرة التنافسية للشركة وإرضاء العمالء الحاليين
وكسب العمالء الجدد للشركة  ،وعلى تفعيل نظام الحوكمة بالشركة عن طريق
استحداث مھام إدارة المخاطر واإللتزام بالشركة باإلضافة الى تعزيز الكادر المھني
بإدارة التدقيق الداخلي .
خطة تتابع السلطة - :

قامت اإلدارة التنفيذية بالشركة بإعداد خطة تتابع السلطة التي تعنى بانتقاء
وتدريب وتطوير أفضل الكفاءات اإلدارية وإعدادھا للمراكز اإلدارية العليا بالشركة
 ،بحيث يتم نقل السلطات والمھام اإلدارية الرئيسية بالشركة في حال االستقالة أو
انھاء الخدمات الى األشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المطلوبة بشكل سلس ومھني
وبدون أي تأثر سلبي على أعمال وأنشطة الشركة .
وتأتي ھذه الخطوة إدراكا ً بأھمية وضرورة إعداد الجيل الثاني من القيادات في
الشركة للنھوض بمسؤولياتھم والحفاظ على سير أعمال الشركة ونجاحاتھا
وتطويرھا في المستقبل .
وقد ت ّم تطبيق ھذه الخطة في الشركة بحيث ت ّم تحديد نواب لرؤساء معظم اإلدارات
بالشركة في حال غيابھم  ،ويتم تحديد أولويات الترقيات بالشركة بعد تقييم القدرات
والمھارات اإلدارية

-10للموظفين التي تمكنھم من اإلطالع بمسؤولياتھم الوظيفية واإلدارية ومن شغل
المناصب الوظيفية األكثر تقدما ً .
الرقابة الداخلية - :

لقد ت ّم اعتماد نظام الرقابة الداخلية في الشركة من قِبَل المجلس والذي يتضمن
السياسات والقواعد واإلجراءات التنظيمية الداخلية للشركة في إطار نظام الحوكمة
الذي تعتمده الشركة .
ويوفر نظام الرقابة الداخلية بالشركة البيئة الرقابية والتنظيمية الالزمة إلدارة
الشركة ومراقبة األداء بشكل فعال وحسب السياسات والضوابط الموضوعة من
قِبَل مجلس اإلدارة  ،كما يقوم بوضع حدود فاصلة وواضحة للمسؤوليات
والصالحيات الوظيفية بالشركة على كافة المستويات وللمساءلة في حال حدوث أي
خلل او ضعف أو تقصير .
ويعمل نظام الرقابة الداخلية على توفير الضمان المطمئن وليس المطلق
للمساھمين وللمجلس لحفظ وسالمة أصول الشركة  ،صحة ودقة المركز واألداء
المالي للشركة  ،والكشف عن أي غش أو أخطاء أو تجاوزات للسياسات واألنظمة
المالية واإلدارية المطبقة في الشركة  .وھذا ال يعني بالضرورة أن نظام الرقابة
قادر على اكتشاف عمليات االحتيال والتزوير والتالعب المقصودة والمعدة بشكل
يصعب معه اكتشافھا عن طريق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات .
إنّ مجلس اإلدارة مسؤول باألساس عن وضع والتقيد بنظام الرقابة الداخلية
بالشركة  ،ويقوم بتخويل اإلدارة التنفيذية بالشركة بمسؤولية وصالحيات التطبيق
الفعال إلجراءات الرقابة الداخلية في كافة إدارات وأقسام وأنشطة الشركة .
ويعتمد نظام الرقابة الداخلية بالشركة على نظام الصالحيات المالية واإلدارية الذي
يحدد صالحيات اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية واالستثمارية للمجلس ولإلدارة
التنفيذية بكافة مستوياتھا  ،وعلى سياسات وإجراءات العمل المعتمدة بكافة إدارات
الشركة والتي ت ّم اعتمادھا من قِبَل مجلس اإلدارة  .كما تمثل وحدات التدقيق
الداخلي وإدارة المخاطر وااللتزام باالضافة المدقق الخارجي ركائز نظام الرقابة
الداخلية بالشركة والجھات المنوط بھا الرقابة على تطبيقه وااللتزام به واكتشاف
أية تجاوزات وايصالھا بشكل مباشر لمجلس اإلدارة واقتراح سبل معالجتھا .

-11وتقوم لجنة التدقيق وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لنظام الرقابة الداخلية
وبتقييم النظم والسياسات واإلجراءات الداخلية من خالل أعمال التدقيق والمراجعة
التي يقوم بھا المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وبتقديم التقارير للمجلس عن
مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتوصيات لتطوير وتفعيل العمل بھذه
األنظمة .
ال توجد خالل العام السابق أيّة خروقات أو اخفاقات في تطبيق نظام الرقابة الداخلية
بالشركة تؤثر بصورة جوھرية على األداء المالي واإلداري للشركة  .وقد قامت
إدارة التدقيق الداخلي من خالل تنفيذ برامج التدقيق المعتمدة من قِبَل المجلس
ولجنة التدقيق بلفت النظر الى بعض مواطن الضعف في تطبيق النظام  ،متضمنة
على سبيل المثال ضرورة تحديث نظام الصالحيات المالية واإلدارية بما يتماشى مع
الھيكل التنظيمي الجديد ومتطلبات العمل المتغيرة وإعداد وتبني خطة شاملة
الستمرارية أعمال الشركة في حاالت الطواريء والكوارث  ،وقد قام المجلس
بمناقشة ودراسة ھذه المسائل واإليعاز لإلدارة التنفيذية بالشركة التخاذ اإلجراءات
الكفيلة بمعالجتھا .
التدقيق الداخلي - :

يوجد بالشركة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع وظيفيا ً للمجلس وتكون مسؤولة
أمامه وترفع تقاريرھا للمجلس بشكل غير مباشر من خالل لجنة التدقيق
ومسؤولية الوحدة تقييم مدى االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية المعتمد
بالشركة من قِبَل اإلدارة التنفيذية واكتشاف أية تجاوزات وتحديد نقاط الضعف
والمخاطر في النظام وتقديم التوصيات لمعالجتھا .
تُدار الوحدة بشكل مستقل وظيفيا ً بحيث تتبع مجلس اإلدارة وتقوم بالتنسيق إداريا ً
مع الرئيس التنفيذي للمجموعة وليس لھا أية مھام إدارية تنفيذية بالشركة ويتم
تحديد مكافآتھا من قِبَل المجلس مباشرة مما يضمن حياديتھا واستقالليتھا
وموضوعية تقاريرھا .
تتكون وحدة التدقيق الداخلي بالشركة من مشرف تدقيق داخلي كفؤ وذو خبرة
مناسبة في ھذا المجال  ،يقوم باعداد وتنفيذ برامج التدقيق الداخلي ألعمال
وأنشطة الشركة  ،ويتم البحث حاليا ً عن إضافة مدقق داخلي جديد لفريق العمل
لتوسيع نطاق عمل الوحدة واإلشراف بشكل فعال ودوري على جميع األقسام
والفروع بشكل خاص .

-12تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالشركة باعداد تقرير دوري كل ثالثة شھور  ،ويتم
رفعه الى لجنة التدقيق بالمجلس  ،ويتضمن :
 -1تقييم إجراءات الرقابة الداخلية واالشراف على الشؤون المالية بالشركة .
 -2إجراءات الرقابة واإلشراف على األنظمة واإلجراءات التشغيلية بالشركة .
 -3تقييم مدى تطبيق وااللتزام بنظام الرقابة الداخلية من قِبَل اإلدارة التنفيذية .
 -4اإلخفاق والتجاوزات في تطبيق الرقابة الداخلية ومواطن الضعف في النظام
واإلجراءات التي ت ّم اتخاذھا من اإلدارة التنفيذية لمعالجتھا .
مراقب الحسابات الخارجي - :

يقوم مراقب الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق خارجي ومستقل بشكل سنوي
ومراجعة بشكل نصف سنوي للبيانات المالية  ،ويقدم تقريره عن المركز واألداء
المالي للشركة ورأيه في القوائم المالية المجمعة والمعدة من قِبَل إدارة الشركة
للجمعية العامة العادية للمساھمين في اجتماعھم السنوي  ،كما يقوم بالرد على أي
استفسارات من قِبَل المساھمين .
وقد ت ّم تعيين مكتب  KPMGكمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2010م
في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساھمين المنعقد بتاريخ 2010/3/1م .
وبحسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري  ،فإنه يجب تغيير المدقق
الخارجي كل خمس سنوات كحد أقصى  ،ولقد ت ّم تجديد تعيين السادة KPMG
للسنة الثالثة .
لم تتعاقد الشركة مع مكتب مراقب الحسابات الخارجي لتقديم أي استشارات مھنية
أو أية خدمات ذات عالقة خالل العام عدا إجراء التدقيق الخارجي لحسابات الشركة
.
إدارة المخاطر - :

قام المجلس باعتماد اإلطار العام إلدارة المخاطر بالشركة والذي يعنى بتحديد
وتقييم وإدارة المخاطر المختلفة بالشركة  .وإدراكا ً من المجلس ألھمية إدارة
المخاطر بالشركة ومدى تأثيرھا على أعمال الشركة وخططھا المستقبلية  ،فقد ت ّم
تشكيل لجنة إدارة المخاطر بالمجلس لمساعدة المجلس في تقييم وإدارة المخاطر
التي تواجھھا الشركة .

-13يُشكل قبول وإدارة المخاطر التأمينية جزء أساسي من أعمال الشركة في مجال
التأمين  ،ولكن المقصود بإدارة المخاطر ھنا ھي المخاطر المالية والتشغيلية
الموروثة في أعمال الشركة والتي تواجھھا الشركات بشكل عام نتيجة قيامھا
بأعمالھا وأنشطتھا التجارية واالستثمارية .
وبھذا الصدد قامت الشركة بإنشاء وحدة مستقلة بالشركة إلدارة المخاطر جاري
البحث عن مدير كفؤ لتطبيق إطار العمل الخاص بھا  ،وحاليا ً يتم االستعانة بخبرات
مستشار خارجي يقوم بمھام تقييم إدارة المخاطر لحين استكمال تأسيس الوحدة
وتوظيف الكادر ذو الخبرة المناسبة .
وتتلخص إجراءات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر في الشركة في اعداد وتحديث
بيان تحمل المخاطر الذي ت ّم اعتماده من قِبَل المجلس  ،والذي يوثق مدى ورغبة
وقدرة الشركة على تحمل المخاطر المالية والتشغيلية المختلفة والذي يتم
االسترشاد به عند تقييم إدارة المخاطر بالشركة  ،ومن ث ّم تحديد المخاطر المختلفة
التي تواجھھا الشركة في كافة أنشطتھا واعمالھا  ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارات
واألقسام المختلفة .
تقوم وحدة إدارة المخاطر بتصنيف وترتيب أولويات إدارة المخاطر المختلفة
بحسب مدى تأثيرھا على أنشطة الشركة وسالمة مركزھا المالي  ،وتوثيق ذلك من
خالل اإلعداد واالحتفاظ بسجل المخاطر الذي من خالله تتم متابعة المخاطر التي ت ّم
تحديدھا في كافة أنشطة الشركة واإلجراءات التي ت ّم اتخاذھا من قبل المجلس
واإلدارة التنفيذية إلدارة ھذه المخاطر إما بإزالة مسبباتھا وآثارھا بشكل كامل أو
التخفيف من أثرھا أو قبول ھذه المخاطر كنتيجة طبيعية ألعمال الشركة .
وبمشاركة فعالة من كافة جميع اإلدارات واألقسام بالشركة  ،قامت وحدة إدارة
المخاطر بعمل ورشة عمل لكافة المسؤولين بالشركة بإشراف مباشر من الرئيس
التنفيذي  ،بھدف التوعية بدور وأھمية إدارة المخاطر بالشركة  ،ولخلق وترسيخ
ثقافة إدارة المخاطر على كافة المستويات اإلدارية بالشركة وإلعداد سجالت
المخاطر الخاصة بجميع األقسام والتي سيتم مراجعتھا واعتمادھا من قِبَل اإلدارة
العليا والمجلس حسب األصول .
ستقوم لجنة إدارة المخاطر وبشكل دوري بمراجعة وتقييم ممارسات إدارة المخاطر
بالشركة  ،ومتابعة السجل الرئيسي للمخاطر بالشركة ومدى فاعلية وتطبيق
اإلجراءات التي ت ّم تحديدھا إلدارة واحتواء ھذه المخاطر من قِبَل اإلدارة التنفيذية
بالشركة  ،ولرفع التوصيات المناسبة لمجلس

-14اإلدارة بھذا الخصوص وللتدخل في الحاالت التي تستلزم معالجة سريعة وفعالة من
قِبَل المجلس في حال عدم التوصل الى اتفاق مع اإلدارة التنفيذية حول إدارة ھذه
المخاطر .
وتشمل مخاطر العمل المخاطر الرئيسية التالية - :
المخاطر المالية - :
 -1مخاطر السوق  :وتشمل في مجال االستثمار تقلبات األسواق المالية وأسعار
األسھم والسندات واألوراق المالية األخرى وأسعار الفائدة وأسعار صرف
العمالت  .وفي مجال التأمين تتمثل مخاطر السوق في مدى توافر فرص
إعادة التأمين والتقلبات في أسعار األقساط التأمينية الناتجة عن وقوع أخطار
تأمينية كالزالزل والفيضانات واإلضرابات والحروب .
وقد قامت الشركة بإدارة ھذه المخاطر وتقليل فرص حدوثھا أو مدى تأثرھا
على الشركة عن طريق اعداد وتطبيق سياسة االكتتاب ألعمال التأمين
وسياسة توزيع األصول االستثمارية .
 -2مخاطر السيولة  :وتتمثل في عدم توافر السيولة والتدفقات النقدية الالزمة
لمواجھة احتياجات العمل وااللتزامات المالية على المدى القصير  ،وبھذا
الصدد تقوم اإلدارة المالية بعمل تقارير دورية تبين احتياجات السيولة
للشركة  ،وبناءاً عليھا يتم االحتفاظ بالموارد النقدية الكافية أو الحصول
على تسھيالت مصرفية لسد أي عجز على المدى القصير .
 -3المخاطر االئتمانية  :والتي تنتج عن مدى قدرة الطرف الثاني على الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .
وتشمل في أعمال التأمين قدرة معيدي التأمين وأصحاب األقساط التأمينية على
الوفاء بالتزاماتھم المالية التعاقدية تجاه الشركة  .ويتم معالجة ھذه المخاطر
عن طريق مراجعة التصنيف االئتماني لمعيدي التأمين والتقيد بسياسة االئتمان
المتبعة في الشركة إلعطاء تسھيالت الدفع للعمالء  .وبالنسبة لعمليات
االستثمار  ،تتمثل مخاطر االئتمان بشكل رئيسي في التصنيف االئتماني
لألوراق المالية أو للشركة المصدرة لھذه األوراق  .ويتم تقليل ھذه المخاطر
عن طريق سياسة االستثمار في األوراق المالية ذات التصنيف االئتماني الجيد ،
ومراقبة أي تغييرات على التصنيف االئتماني لألوراق المالية التي تم االستثمار
بھا .
المخاطر التشغيلية  :وتشتمل على أخطاء الموظفين أو أنظمة المعلومات في تنفيذ
األعمال المطلوبة بشكــل صحيــح  ،والمخاطر الناتجـة عن عــدم االلتزام
بالمتطلبات الرقابيـة والقانونيـة  ،والمخاطر

-15الناتجة عن تضرر سمعة الشركة وقدرتھا على أداء أنشطتھا بشكل فعال  .ويتم
تقليل فرص حدوث ھذه المخاطر ومعالجتھا والتعامل معھا عن طريق التطبيق
الفعال ألنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
التصنيف - :
لقد ت ّم منح الشركة خالل عام 2009م التصنيف االئتماني  BBBمن قِبَل مؤسسة
 STANDARD & POORSالعالمية وتصنيف  B++من قِبَل مؤسسة  AM Bestالعالمية
المتخصصة بتصنيف شركات التأمين وتعكس ھذه التصنيفات صالبة الوضع المالي
واالئتماني للشركة ومتانة الوضع التنافسي المحلي واإلقليمي للشركة .
االلتزام - :

إدراكا ً من المجلس ألھمية دور ضابط االلتزام في استكمال مقومات نظام الرقابة
الداخلية بالشركة  ،فقد قامت الشركة باستحداث وحدة التزام مستقلة تعنى بكل
متطلبات التزام الشركة بالقوانين واألنظمة الرسمية والتي تخضع لھا الشركة .
وتعتبر الشركة من أوائل شركات التأمين المحلية في الدولة في تأسيس وحدة
لاللتزام بالرغم من عدم وجود متطلب قانوني رسمي بذلك .
ويشرف على ھذه المسؤولية ضابط التزام متفرغ ومستقل عن اإلدارة التنفيذية ،
يقوم بمھام اإلشراف على تطبيق اإلطار العام لاللتزام القانوني والتنظيمي في
الشركة وعمل التقارير الدورية بشكل ربع سنوي عن مدى التزام الشركة بكافة
القوانين واألنظمة ذات العالقة وقواعد السلوك المھني وعن وجود أية مخالفات
بھذا الخصوص .
وخالل العام السابق  ،لم يتم فرض أي غرامات مالية او عقوبات ذات أھمية من
قِبَل الجھات الرقابية بالدولة لعدم االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات
الصلة .
تعامالت األطراف ذات العالقة - :

تتضمن سياسة الشركة المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة بحسب
تعريفھم في نظام حوكمة الشركات القواعد واإلجراءات التي تحكم دخول الشركة
في أية تعامالت مالية أو تجارية مع طرف ذي عالقة  .إنّ سياسة الشركة في
التعامل مع األطراف ذات العالقة أن تكون على أساس تجاري بحث وفقا ً ألسعار
السوق  ،وإعطاء فرص متساوية للطرف ذي العالقة والمنافسين اآلخرين

-16بنفس الشروط والتي تحقق مصلحة الشركة بالدرجة األولى  .وتقوم ھذه السياسة
على مبادىء الشفافية واإلفصاح الكامل للتعامالت مع األطراف ذات العالقة  ،حيث
تقوم الشركة باإلفصاح الالزم في التقرير السنوي للشركة  ،كما يتم إعالم
المساھمين بشكل مباشر في الجمعية العامة عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة
.
إنّ سياسة الشركة في حال وجود أي مسألة تضارب مصالح او أية تعامالت مع
أطراف ذات عالقة  ،سوا ًء◌ً بين الشركة وأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي
طرف آخر ذي عالقة  ،بأن يتم طرح الموضوع للنقاش في اجتماع المجلس  ،وان
يتم التصويت والموافقة عليه في غياب العضو المعني الذي ال يحق له المشاركة
في االجتماع و التصويت والموافقة على التعامالت الخاصة به .
إنّ إدارة التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق بالمجلس تولي أھمية وعناية خاصة
لمراجعة التعامالت مع األطراف ذات العالقة والتأكد من أنھا ت ّمت وفقا ً لسياسة
الشركة بھذا الخصوص  ،وأنه ت ّم اإلفصاح عنھا بالشكل المطلوب  ،وأنه ت ّم اطالع
المدقق الخارجي عليھا بشكل واضح وكامل .
اإلفصاح - :

يتع يّن عل ى الش ركة القي ام بمتطلب ات اإلفص اح ال واردة ف ي نظ ام حوكم ة الش ركات
المدرجة في األسواق الخاضعة لرقابة ھيئة قطر لألسواق المالية  ، ،ويكون مجلس
اإلدارة مسؤوالً عن اإلفصاح المطل وب بش كل كام ل ودقي ق  ،وأن تك ون المعلوم ات
الواردة فيه صحيحة وغير مضللة .
متطلبات اإلفصاح - :
 -1إعداد التقارير المالية للشركة بما يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية
IAS/IFRS

 -2اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسھم الشركة وأوراقھا المالية األخ رى
وسياسة الشركة بھذا الخصوص واإلجراءات التي تحكم تداول أعضاء المجلس
واإلدارة التنفيذية العليا والموظفين بالشركة .
 -3اإلفص اح ع ن ع دد أس ھم أعض اء مجل س اإلدارة واإلدارة التنفيذي ة العلي ا
والمساھمين الكبار بالشركة .

-17 -4اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية ألعضاء المجل س بم ا ف ي ذل ك
مستواه التعليمي وخبراته وعضويته في مجالس إدارات لشركات أخرى .
 -5اإلفص اح ع ن لج ان مجل س اإلدارة الت ي ت ّم تش كيلھا وع ن أس ماء وم ؤھالت
أعضائھا .
تقوم الش ركة بإع داد التق ارير المالي ة للش ركة حس ب المع ايير الدولي ة ونش رھا ف ي
التقري ر الس نوي للش ركة ال ذي ي تم توزيع ه عل ى المس اھمين ف ي الجمعي ة العام ة
العادية متضمنا ً تقرير المدققين الخارجيين حول البيانات المالية للشركة .
كم ا تق وم الش ركة بعم ل اإلفص اح ال الزم ع ن ت داوالت أعض اء مجل س اإلدارة ف ي
أسھم الشركة وعن عدد أسھم أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وكبار المساھمين
لسوق األوراق المالية عند أخذ الموافقات الالزمة لذلك من إدارة التداول بالسوق .
وبالنسبة لالفص اح ع ن المعلوم ات المتعلق ة بالس يرة الذاتي ة لألعض اء وع ن لج ان
المجل س ف إنّ الش ركة بص دد الب دء بتطبي ق اإلج راءات الالزم ة لعم ل اإلفص اح
المطلوب بما يتوافق مع أحكام حوكمة الشركات خالل العام القادم.
حقوق المساھمين - :

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ  319.687.500﷼ قطري  ،مقسم على
عدد  31.967.500سھم عادي بقيمة اسمية  10ري االت للس ھم الواح د  .ل م تص در
الش ركة أي ة اس ھم ممت ازة أو س ندات أو أوراق مالي ة أخ رى ع دا األس ھم العادي ة
المصدرة لمساھمي الشركة العاديين  ،ويتم اإلفصاح عن تفاصيل ھيك ل رأس الم ال
بشكل واضح في التقرير السنوي للشركة .
ويتمتع مالكي األسھم العادية بالشركة بجميع الحقوق الممنوحة لھم بموجب ق انون
الش ركات التجاري ة وعق د التأس يس والنظ ام األساس ي للش ركة بم ا فيھ ا الحق وق
المتساوية في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعل ى اعتم اد البيان ات
المالية السنوية وتعيين المدققين الخارجيين والموافقة على أي تعديالت عل ى ھيك ل
رأس المال للشركة وذلك على مبدأ صوت واحد للسھم الواحد

-18ويمكن للمساھمين استخدام ح ق التص ويت شخص يا ً أو ع ن طري ق تف ويض مس اھم
آخر للتصويت عنه بالوكالة .وتقوم الش ركة بمراع اة احت رام حق وق المس اھمين بم ا
يضمن العدالة والمساواة لكافة المساھمين .
تحتفظ الشركة بسجل خاص للمساھمين يوض ح أس ماء المس اھمين وملكي ة األس ھم
والجزء المدفوع ويتم تحديثه بعمليات انتقال ملكية األسھم  ،وللمساھمين الحق ف ي
االطالع على ھذا السجل مجانا ً بموجب النظام األساسي للشركة .
وتق وم الش ركة ب إعالم المس اھمين خ الل اجتم اع الجمعي ة العام ة بت وافر نس خ م ن
س جل أعض اء مجل س اإلدارة والعق د التأسيس ي والنظ ام األساس ي للش ركة
والمعلوم ات ع ن تع امالت األط راف ذات العالق ة والمعلوم ات ع ن المرش حين ال ى
عضوية مجلس اإلدارة قبل االنتخابات وأية معلوم ات أخ رى يمك ن الحص ول عليھ ا
للمس اھمين الع اديين أو للمس اھمين ال ذين يمتلك ون نس بة معين ة م ن رأس م ال
الشركة وذلك في قس م ش ؤون المس اھمين بالش ركة وع ن إج راءات الحص ول عل ى
ھذه المعلومات في الوقت المناسب وبشكل منتظم .
كما تقوم الشركة بإخطار الجھات الرقابية المعنية بكافة المعلومات ذات العالق ة بم ا
فيھا البيانات المالية للشركة وأي ة تغيي رات عل ى رأس الم ال ع ن طري ق النش ر ف ي
الجرائد الرسمية وكذلك في الموقع اإللكتروني للشركة ولسوق األوراق المالية .
ويتض من النظ ام األساس ي للش ركة أحك ام تض من ح ق المس اھمين الم الكين لنس بة
 %25م ن األس ھم ف ي رأس م ال الش ركة ف ي ال دعوة ال ى عق د جمعي ة عام ة غي ر
عادية وإدراج بنود على جدول األعمال وطرح أس ئلة وتلق ي األجوب ة المناس بة م ن
المجلس وحق اتخاذ القرارات بالمسائل المطروحة ف ي نط اق ص الحياتھم المكفول ة
بالقانون والنظام األساسي .
كم ا تق وم الش ركة بدراس ة تض مين نظامھ ا األساس ي أحكام ا ً لحماي ة ص غار
المس اھمين أو مس اھمي األقلي ة بم ا يتواف ق م ع الق وانين الرس مية ذات الص لة ف ي
حال إتم ام ص فقات اس تحواذ كبي رة أو الموافق ة عل ى تغيي رات جوھري ة ل رأس م ال
الشركة بما في ذلك آليات إطالق عرض بيع لجمھور المساھمين في
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ح ال ح دوث تغيي ر ف ي رأس م ال الش ركة يزي د ع ن س قف مع ين ي تم تحدي ده  ،مم ا
يضمن المساواة في حقوق بيع األسھم لصغار المساھمين مع المساھمين الكبار .
حقوق أصحاب المصالح األخرى :

تعنى السياسة العامة للشركة والتي ينتھجھا المجلس باحترام والحفاظ عل ى حق وق
أصحاب المصالح األخرى في الشركة  ،بما في ذلك الموظف ون وال دائنون والعم الء
والموردون والشركاء االستراتيجيون والمستثمرون بم ا يتماش ى م ع نظ ام حوكم ة
الشركات وقواعد السلوك المھني  ،وبما يكفل حصولھم على المعلومات ذات الصلة
بشفافية تمكنھم من اتخاذ قراراتھم بنا ًء على معطيات ومعلومات سليمة.
وتح تفظ الش ركة بقن وات اتص ال مفتوح ة وش فافة م ع المس اھمين والمس تثمرين
وأصحاب المصالح األخرى حي ث تق وم بنش ر المعلوم ات المتعلق ة بالوض ع واألداء
المالي للشركة وخط ط العم ل المس تقبلية والمش اريع االس تثمارية بش كل من تظم ف ي
الصحف الرسمية وعن طريق المؤتمرات الصحفية وعن طريق الموق ع اإللكترون ي
للشركة .
كم ا تح تفظ اإلدارة التنفيذي ة العلي ا بقن وات اتص ال مفتوح ة م ع الم وظفين بالش ركة
على مستوياتھم المختلفة تمكنھم من إبداء رأيھم في أيّة أم ور ذات أھمي ة والت ي ال
يمك ن ايص الھا عب ر قن وات العم ل الرس مية  .كم ا يق وم المجل س بدراس ة وض ع
واعتماد سياسة تسمح للعاملين بالشركة ابالغ المجلس بالتصرفات والعمليات غي ر
القانونية في حال اكتشافھا أو العملي ات المثي رة للريب ة والمض رة بمص لحة الش ركة
والتجاوزات لنظام الرقابة الداخلية والسياس ات وإج راءات العم ل المعتم دة م ن قِبَ ل
المجلس وتوض ح اإلج راءات الواج ب اتباعھ ا إليص ال المعلوم ات الالزم ة ف ي مث ل
ھ ذه الح االت مم ا يض من للموظ ف الس ريّة والحماي ة م ن أي ردّة فع ل س لبية م ن
رؤسائه أو المسؤولين التنفيذيين .

-20توزيع األرباح - :

أس وة بم ا ج رت علي ه الع ادة ف ي جمي ع الش ركات المس اھمة والمدرج ة ف ي س وق
األوراق المالي ة  ،ي تم اقت راح نس ب توزي ع األرب اح م ن توزيع ات نقدي ة أو أس ھم
مجانية من قِبَل مجلس اإلدارة حسب الوض ع الم الي وأداء الش ركة للس نة المالي ة ،
وي تم مناقش ته والموافق ة علي ه واعتم اده م ن قِبَ ل الجمعي ة العام ة للمس اھمين ف ي
اجتماعھا السنوي العادي .
يتبنى المجلس سياسة متوازنة لتوزيع األرباح تعتمد على ت دوير الج زء األكب ر م ن
األرب اح لزي ادة رأس م ال الش ركة ولبن اء االحتياطي ات الالزم ة لمواجھ ة عملي ات
التوس ع ف ي األنش طة االس تثمارية للش ركة ف ي المرحل ة القادم ة م ع الحف اظ عل ى
توزيعات سنوية بنسبة  %10من رأس مال الشركة المدفوع عل ى األق ل  ،لموازن ة
المصالح واألھداف االستثمارية المتباين ة للش ركة م ن جھ ة وللمس اھمين م ن جھ ة
أخ رى  .وس يقوم المجل س بتق ديم سياس ة واض حة لتوزي ع األرب اح ال ى الجمعي ة
العام ة للمس اھمين ف ي اجتماعھ ا الس نوي الق ادم  ،تتض من توض يحا ً ألھ داف
ومبررات ھذه السياسة .
ناصر بن علي سعود آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

