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التقرير الموجز

 )1سـماع تقريـر مجلـس اإلدارة عـن نشـاط
الشـركة ومركزهـا المالـي خلال السـنة
المنتهيـة فـي 2020/12/31م والخطـة
المسـتقبلية للشـركة والمصادقـة عليـه.
 )2سـماع تقريـر مراقبـي الحسـابات عـن البيانـات
الماليـة للشـركة لسـنة 2020م ،والمصادقـة
عليـه.
 )3مناقشـة ميزانيـة الشـركة وحسـاب األربـاح
والخسـائر لسـنة 2020م ،والمصادقـة عليهمــا.

جدول األعمال

 )4إعتمـاد عـدم توزيـع أربـاح عـن عـام 2020
نظـرا لضآلـة مقـدار األربـاح المحققـة وعـدم
كفايتهـا لتوزيـع نسـبة أربـاح الئقـة عـن ذلـك
العـام.
 )5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

أعضاء مجلس اإلدارة
تقرير مجلس اإلدارة
البيانات المالية الموحدة

 )6النظـر فـي تقريـر الحوكمـة لعـام 2020م
و ا عتمـا د ه .
 )7النظـر فـي سياسـة المكافآت بالشـركة لعام
2021م واعتمادهـا.
 )8تعييـن مراقبيـن للحسـابات للسـنة الماليـة
(2021م) وتحديـد أتعابهـم.
المالحظات:
• أصحـاب الحـق فـي حضـور االجتمـاع هـم
مالكـي األسـهم المقيديـن فـي سـجل
مسـاهمي الشـركة لدى شـركة قطـر لإليداع
المركـزي للأوراق الماليـة ،حسـب إقفـال
التعامـل فـي البورصـة فـي يـوم االجتمـاع.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

www.qatarinsurance.com/corporate

• يرجـى مـن المسـاهمين تقديـم مـا يثبـت
شـخصياتهم وقسـائم التوكيـل (أو ُكتـب
التفويـض لممثلـي الشـركات).
• فـي حالـة تعـذر حضـور المسـاهم شـخصيًا
يرجـى توكيـل من ينـوب عنه من المسـاهمين

اآلخريـن لحضـور االجتمـاع وذلـك بموجـب
ُكتـب التفويـض
قسـائم التوكيـل /
المتوفـرة بمقـر الشـركة بالخليـج الغربـي
وعلـى الموقـع اإللكترونـي للشـركة www.
.qatarinsurance.com
• إذا كان المسـاهم شـخصية اعتباريـة (شـركة
ـ هيئـة ـ مؤسسـة) فيلـزم تقديـم تفويـض
كتابـي موقـع ومختـوم مـن المسـاهم مـع
صـورة مـن بطاقـة قيـد المنشـأة /السـجل
التجـاري.
• تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة
بهـــا وتقريــــر الحوكمـــة وصيغـــة التوكيـــل
 /التفويـــض على الموقــع اإللكتــــروني
للشــــركــة www.qatarinsurance.com
وعلـى الموقــع اإللكترونــي لبورصــة قطــر
.companynews@qe.qa
• تـم نشـر سياسـة المكافـآت بالشـركة لعـام
٢٠٢١م ،علـى الموقـع اإللكترونـي للشـركة
 ،www.qatarinsurance.comكمـا أنهـا
متوفـرة بمقـر الشـركة بالخليـج الغربـي.
ً
بديلا عن خطابـات الدعوة
• تعتبـر هـذه الدعوة
بالبريـد.
• تـم نشـر هـذه الدعـوة والبيانـات الماليـة
والتقاريـر أدنـاه عم ً
ال بنصوص قانون الشـركات
التجاريـة ونظـام طـرح وإدراج األوراق الماليـة
وقانـون مصـرف قطـر المركـزي وتنظيـم
المؤسسـات الماليـة.
• إعتمـاد البيانـات المالية يخضـع لموافقات
مصـرف قطـر المركـزي وباقـي الجهـات
ذات الصلـة.
عبداهلل ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﻄﻴﺔ
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

عبد اهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

حسين إبراهيم الفردان
عضو مجلس اإلدارة

محمد جاسم محمد الجيدة
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبد الرحمن بن سعود
بن فهد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

خلف أحمد المناعي
عضو مجلس اإلدارة

علي يوسف حسين علي كمال
عضو مجلس اإلدارة

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة
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تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2020م
يطيب لمجلس إدارة شركة قطر للتأمين أن يقدم
التقرير السنوي السادس والخمسين للمجموعة،
والذي يشتمل على أنشطة المجموعة ،وبياناتها
المالية الموحدة للعام 2020م والخطة المستقبلية
للمجموعة لعام 2021م.
لقد كان عام 2020م عامًا مليئًا بالتحديات
بالنسبة للتأمين العالمي
فقد أشعل وباء كوفيد  19 -أعمق أزمة اقتصادية
عالمية منذ الكساد الكبير في ثالثينيات القرن
العشرين ،ويظهر تأثير كوفيد  19 -على أسواق
التأمين العالمية إلى حد كبير من خالل طفرة
مطالبات التأمين المتعلقة بانقطاع األعمال،
والفعاليات الملغاة ،وما إلى ذلك ،إلى جانب مخاطر
األصول الناجمة عن تقلبات أسواق رأس المال،
قدر
وضعف آفاق النمو في أقساط التأمين .وقد َّ
قطاع التأمين العالمي أن الخسائر الناجمة عن
جائحة كوفيد  19 -بسبب مطالبات التأمين وخسائر
المحافظ االستثمارية في عام 2020م تزيد على 200
مليار دوالر أمريكي.
وخالل العام كان على قطاع التأمين العالمي أيضًا
ُقدر بنحو  83مليار دوالر أمريكي
أن يستوعب ما ي َّ
من خسائر الكوارث الطبيعية ،وهي خامس أكثر
الخسائر تكلفة في التاريخ والناجمة عن  30عاصفة
مسجلة بما في ذلك خمس عواصف ضربت اليابسة
في والية لويزيانا األمريكية وحدها ،وهي أيضًا
األعلى في التاريخ المسجل.
وفي حين تأثرت األعمال الدولية للمجموعة بشكل
سلبي بالخسائر العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد
  19والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ،إال أنعمليات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال
أداء متميزًا خالل العام.
أفريقيا حققت مرة أخرى
ً
وقد ساعدت إجراءات اإلقفال الصارمة نتيجة لوباء
كوفيد في الحفاظ على أداء مقبول ،حيث كان
لتأمينات السيارات والتأمين الصحي تأثير إيجابي
معدالت التعويضات ،وقد ظل
أدى إلى انخفاض
َّ
إجمالي أقساط التأمين خالل العام ثابتًا بواقع 12.2
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مليار ريـال قطري ،مقارنة بــ  12.6مليار ريـال قطري
للعام 2019م ،وسجلت عملياتنا المباشرة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجمالي
أقساط مسجلة بقيمة  2.3مليار ريـال قطري ،مقارنة
بـ  2.2مليار ريـال قطري في عام 2019م ،وقد شهدت
مكانتنا الناجحة كأكثر شركات التأمين نجاحًا في
التحول الرقمي للتأمينات الشخصية ،شهدت نموًا
كبيرًا في قنوات األعمال مع الشركات واألفراد
خالل فترة الوباء ،وفي تلك األثناء ،واصلت أعمالنا
الدولية سياسة عدم االكتتاب في المخاطر غير
المربحة والعمل على االكتتاب في المخاطر ذات
التقلبات والحدة المنخفضة بعناية فائقة ،وبلغ
إجمالي أقساط التأمين المسجلة لعملياتنا الدولية
 9.9مليار ريـال قطري ،مقارنة بـ  9.8مليار ريـال قطري
في العام 2019م ،وتمثل أعمالنا الدولية اآلن نسبة ٪81
من إجمالي دخل أقساط التأمين لدى المجموعة.
وقد تأثر فائض النشاط التأميني للمجموعة
لهذا العام بشكل مباشر بالخسائر الناجمة عن
بلـغ عنها والخاصة بخسائر
التعويضات والخسائر ُ
الم َّ
جائحة كوفيد  19 -وخسائر الكوارث الطبيعية غير
العادية ،وبلغت خسائر النشاط التأميني للمجموعة
مبلغ  595مليون ريـال قطري ،مقابل أرباح تحققت
في العام 2019م بـلغت  282مليون ريـال قطري .كما
واصلت المجموعة اتباع سياستها الحكيمة لتعزيز
االحتياطي عبر األعمال الدولية ،مع األخذ في االعتبار
نظرة محاكم المملكة المتحدة فيما يتعلق
بالخسائر الوبائية ،وتأثير الزيادات في االحتياطيات
لتأمينات السيارات في المملكة المتحدة والناشئة
عن مراجعة المطالبات القائمة وما إلى ذلك .ومن
ناحية أخرى ،ومع خروج العديد من شركات التأمين
الدولية الرئيسية من المنطقة ،واصلت أعمالنا
المباشرة في قطر والشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعزيز مكانتها الرائدة في المنطقة من خالل النمو
المستمر في التأمينات المختارة لضمان الحصول
على فائض تأميني ثابت.
واستنادا إلى سجل أعمالها المتنوع ،وتركيزها على
الشخصية والتجارية المختارة ،ونموذج أعمالها

الذي تم تحويله رقميًا ،فإن شركة قطر للتأمين
في وضع جيد لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة
االزدهار في بيئة ما بعد كوفيد .
إدارة االستثمارات  -نقطة القوة المميزة لدى
المجموعة
في عام 2020م ،أثبت فريق االستثمار بالمجموعة
قوته مرة أخرى ،وعلى الرغم من التقلبات غير
المسبوقة في األسواق المالية العالمية ،إال أن أداء
المحفظة االستثمارية للمجموعة كان جيدًا .وفي
أعقاب اإلقفال ،إتخذت البنوك المركزية والحكومات
تدابير غير مسبوقة للتخفيف من أثره عن طريق
خفض أسعار الفائدة ،وتمديد أو إعادة إطالق
برامج تيسير التسهيالت االئتمانية ،فض ً
ال عن دعم
األنشطة االقتصادية أو تحفيزها .وبشكل حتمي،
َّأثرت هذه التدابير على أداء المحافظ االستثمارية
لشركات التأمين ،حيث انخفضت محفظة األسهم
بشكل كبير ثم انتعشت ،بينما انخفضت محفظة
السندات على وجه العموم ،وعلى هذه الخلفية،
حققت المجموعة نتيجة استثمارية صافية بلغت
 1366مليون ريال قطري خالل العام  2020مقارنة
بــ  1036مليون ريال قطري في العام 2019م  .وجاء
العائد السنوي على االستثمار ،باستثناء أي مكاسب
لمرة واحدة  ،بنسبة .٪3.5
ويرجع األداء االستثماري المتميز للفريق إلى التنوُّ ع
الجغرافي الدقيق للمحفظة وتنوُّ ع أشكال
االستثمار .
واعترافًا بقدراتنا الفائقة في إدارة األصول ،تم
تصنيف شركة قطر للتأمين «أفضل دار استثمار»
من قبل مجلة األصول للعام الثالث على التوالي،
وص َّنف االستطالع دور االستثمار األولى في سندات
 G3اآلسيوية (الصادرة عن المصدرين اآلسيويين
بناء على
بالدوالر األمريكي واليورو والين الياباني)
ً
عدد األصوات التي فاز بها مستثمريهم.
وشركة إبيكيور إلدارة األصول المملوكة بالكامل
لمجموعة شركة قطر للتأمين ،هي أكبر مدير
استثمار في قطر يدير  /يقدم المشورة لألصول
االستثمارية التي تزيد قيمتها على  7مليارات دوالر
(بما في ذلك األصول المدارة الخارجية) ،كما
أنها من أكبر مديري االستثمار في دول مجلس
التعاون الخليجي .ويستعين فريق إبيكيور بأفضل

المتخصصين المؤهلين في مجال االستثمار ،ومع
األصول المدارة الخارجية الجديدة القادمة ستصبح
إبيكيور واحدة من قنوات الدخل غير التأميني
للمجموعة.
رأس المال القوي للمجموعة واإلصدار الناجح
لسندات رأسمالية من المستوى الثاني بقيمة
 300مليون دوالر أمريكي
بالرغم من عدم وضوح الرؤية المستقبلية على
مستوى العالم ،وكدليل على أن الحماية المتميزة
التي تقدمها المجموعة ضمان ممتاز لحاملي
وثائقها ،فإن وضع الرأسمال والسيولة لدى
المجموعة ال يزال متينًا .وتواصل المجموعة التأكد
من الحفاظ بشكل دائم على المستويات المناسبة
لمعدالت مالءة رأس المال وفقًا لمتطلبات جهات
التصنيف االئتماني (ستاندرد آند بورز و إيه إم بست) .
ومن أجل تعزيز الوضع الرأسمالي للمجموعة
وهيكلها الرأسمالي الفعال ،قمنا بنجاح في شهر
مايو 2020م ،بإصدار سندات رأسمالية ثانوية دائمة
لمدة  5.5سنة من الفئة الثانية بقيمة  300مليون دوالر
أمريكي .وعلى الرغم من التقلبات في األسواق
الدولية للسندات الدائمة التي ُتدرج ضمن رأس
المال ،إال أن إقبال المستثمرين على هذه السندات
كان متميزًا ،وأظهر استمرار ثقة المستثمرين في
مجموعة قطر للتأمين .وقد تم إصدار السندات
عن طريق شركة قطر للتأمين (كايمان) المحدودة،
وهي كيان ذات غرض خاص تأسس في جزر كايمان،
وهي مضمونة من قبل شركة قطر للتأمين .
إدراج شركة كيو إل إم في بورصة قطر
لقد نمت شركة كيو إل إم لتصبح شركة رائدة في
تأمينات الحياة والتأمين الصحي داخل دولة قطر
لتحقق ربحية قوية وعائد جيد للمساهمين ،كما
وجدت مكانها المتميز بين شركات التأمين في
المنطقة.
وكدليل على االمتياز المستمر لشركة قطر للتأمين
وتعزيز قيمتها ،حققت شركة كيو إل إم نجاحًا
كبيرًا في طرح نسبة  %60من إجمالي رأس مالها
لالكتتاب العام األولي ( ،)IPOوبدأ تداول أسهم
كيو إل إم في بورصة قطر إعتبارا من  13يناير 2021م.
وكان هذا أول اكتتاب عام أولي في قطر منذ العام
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2019م يشهد ارتفاعًا في قيمة الحصص بنسبة %24
في اليوم األول للتداول.وكان هذا أيضًا أول اكتتاب
عام في الدولة يتم إجراؤه بالكامل عبر اإلنترنت.
وستقدم شركة قطر للتأمين إلتزامًا ودعمًا
مستمرين لشركة كيو إل إم حيث تحتفظ بنسبة
 %25من أسهم شركة كيو إل إم.
االبتكار الرقمي الرائد من خالل شركة العنود
للتكنولوجيا
كجزء من استراتيجية المجموعة إليجاد قنوات
جديدة لإليرادات ،أبرمت مجموعة قطر للتأمين
اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ،Swiss Re
وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين،
لتقديم أنظمة تكنولوجيا معلومات متكاملة
لشركات التأمين في األسواق الناشئة ،وهي األنظمة
التي تم تطويرها داخل المجموعة ،وهي األفضل
في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحمل إسم
 ،+Anoudوكجزء من التعاون مع شركة Swiss
 ،Reستقوم شركة قطر للتأمين بدمج العروض
المتخصصة في منصتها لمساعدة شركات التأمين
على اإلشراف على استراتيجية االكتتاب الخاصة
بها وإدارتها ومراقبة تعرضها لمخاطر الكوارث
الطبيعية .وبناء على ذلك ،أنشأت شركة قطر
للتأمين شركة تابعة لخدمات تقنية المعلومات
مملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين إسمها
شركة العنود للتكنولوجيا ذ .م .م( .العنود تك).

والدليل على قوة ومرونة رأسمال المجموعة هو
قدرتها على الوصول بنجاح إلى أسواق رأس المال
ونمو عملياتها.
كمـا تسـعى المجموعـة جاهـدة لتطوير إطـار عمل
إدارة المخاطـر بشـكل مسـتمر وبمـا يتناسـب مـع
تعقيـد محفظـة المخاطـر لديهـا .وتسـتمر ثقافـة
إدارة المخاطـر لـدى المجموعـة وضوابـط المخاطـر
الرئيسـية فـي تحقيـق التحسـن مـن خلال تطويـر
وتصميـم ضوابـط إدارة المخاطـر علـى مسـتوى
المجموعـة ،كمـا تم تطويـر نماذج المخاطر بشـكل
جيـد فـي بعـض الكيانـات داخـل المجموعـة ،والتـي
سـيتم تعزيزهـا بشـكل أكبـر بمجـرد االنتهـاء مـن
النمـوذج الموحـد للمخاطـر للمجموعـة ككل.
إتفاقية استثمار في مجموعة ماركر ستادي
بقيادة شركة بولين ستريت كابيتال
أبرمـت مجموعـة ماركرسـتادي بالمملكـة المتحـدة
مؤخـرًا إتفاقيـة اسـتثمار فـي مجموعتهـا بقيـادة
شـركة بوليـن سـتريت كابيتـال (شـركة إدارة
اسـتثمارات مقرهـا المملكـة المتحـدة) ،وتخضـع
االتفاقيـة لموافقـة الجهـات التنظيميـة ،وتنـص
االتفاقيـة علـى حصـول بوليـن سـتريت كابيتـال
علـى حصـة كبيـرة فـي مجموعـة ماركـر سـتادي،
وتشـترك مجموعـة قطـر للتأميـن فـي االتفاقيـة
كشـريك اسـتراتيجي لمجموعـة ماركـر سـتادي،
ِّ
تسـهل االتفاقيـة لهـذه المجموعـة سـداد
وسـوف
مديونياتهـا لمجموعـة قطـر للتأميـن.

وقد تم مؤخرا تصنيف «العنود تك» من قبل «أكورد
و ألكيمي كرو» من بين العشرة الرواد للعام 2020م
بفضل القدرة الهائلة الحالية والمستقبلية لتغيير
القطاع من خالل تكنولوجيا عمليات التأمين.
و»أكورد» هي منظمة غير ربحية في قطاع التأمين،
في حين أن «ألكيمي كرو» هي رائد على مستوى
العالم في مجال استراتيجية تكنولوجيا عمليات
التأمين.

وفـي عـام 2020م  ،أعـادت وكالتـا التصنيـف االئتماني
العالميتـان  ،سـتاندرد آنـد بـورز و إيـه إم بسـت ،تأكيـد
تصنيـف " "Aللمجموعـة مـع نظـرة مسـتقبلية
سـلبية.

تقوية إطار عمل إدارة المخاطر

نظام الحوكمة

ُتعد مجموعة قطر للتأمين رائدة في مجال إدارة
المخاطر ( ،)ERMكما أن لديها ثقافة امتثال
مؤسسي قوية .ولديها مالءة مالية قوية ،حيث
تستفيد من قاعدة رأس المال الكبيرة لديها.

وقـد امتثلـت شـركة قطـر للتأميـن لمتطلبـات
ومبـادئ الحوكمـة وفقـا لنظام حوكمة الشـركات
والكيانـات القانونيـة المدرجـة في السـوق الرئيسـية
 -الصادر عن هيئة قطر لألسـواق المالية (،)QFMA
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تصنيف ستاندرد آند بورز و إيه إم بست

ووفقاً لمبـادئ حوكمـة شـركات التأميـن الصـادرة
عـن مصـرف قطـر المركـزي ( .)QCBويبيـن التقريـر
السـنوي للحوكمـة 2020م ( مرفـق نسـخة منـه )
وضـع الشـركة مـن حيـث االمتثـال لنظـام حوكمـة
الشـركات .وسـوف يتـم تقديـم التقرير السـنوي عن
حوكمـة الشـركات إلـى هيئة قطـر لألسـواق المالية
بعـد الموافقـة عليـه فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة
العاديـة للشـركة.
االلتزام بالتوطين وجهود التخطيط للتناوب
على شغل الوظائف
إن شـركة قطـر للتأميـن ،كونهـا مجموعـة تأميـن
رائـدة فـي المنطقـة ،ملتزمـة وتفخـر بجهـود
التوطيـن لديهـا فـي جميـع المناطـق الجغرافيـة
التـي تعمـل فيهـا ضمـن المنطقـة.
والتقطيـر هـو دائماً فـي طليعـة خطـط التنـاوب
علـى الوظائـف وفقـا لجهـود الدولـة فـي تحقيـق
رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030م .ولـدى شـركة قطـر
للتأميـن سـجل حافـل فـي مجـال تمكيـن المواهب
القطريـة الشـابة فـي الوظائـف الرئيسـية ومناصـب
اإلدارة التنفيذيـة.
فاعلية اإلجراءات وجهود األتمتة
تسـعى مجموعـة قطـر للتأميـن دائماً نحـو تحقيق
فاعليـة العمليـات واألتمتـة لتحسـين نسـبة النفقات
ً
أصلا بشـكل اسـتثنائي بالنظـر
اإلداريـة والمنخفضـة
إلـى حجـم عملياتهـا األساسـية حيـث بلغـت نسـبة
المصاريـف . %6.2
وفـي المجمـل  ،إنعكسـت نتائـج التأميـن المسـتقرة
للمجموعـة وإيـرادات االسـتثمار القويـة فـي صافـي
ربـح موحـد لعـام 2020م قـدره  101مليـون ريـال بعـد
خصـم حقـوق األقليـة ،مقارنـة بــ  651مليـون ريــال
قطـري للعـام السـابق.
بلغـت الخسـارة للسـهم ( )0.004ريـال قطـري مقابـل
عائـد علـى السـهم  0.174ريـال قطـري فـي 2019م.
ويأسـف مجلـس اإلدارة لعـدم توزيـع أربـاح عـن
عـام 2020م لضآلـة مقـدار األربـاح المحققـة وعـدم
كفايتهـا لتوزيـع نسـبة أربـاح الئقـة عـن ذلـك العـام.

وباإلضافة إلى خدمة مساهميها  ،تواصل شركة
قطر للتأمين اإللتزام بمسؤوليتها االجتماعية،
وتقديم الدعم للمجتمع في المبادرات الثقافية
والرياضية والتعليمية .ولهذا العام ،خصصت شركة
قطر للتأمين نسبة  ٪2.5من أرباحها المتحققة
من عملياتها في قطر لمثل هذه المبادرات يتم
سدادها إلى صندوق دعم األنشطة.
ِّ
ومتحفظة للعام 2021م
نظرة متفائلة
ِّ
المتحفـظ
سـيكون العـام 2021م عاماً مـن التفـاؤل
لمجموعـة قطـر للتأميـن .وسـوف تسـتمر التحديات
الماليـة واالقتصاديـة الناجمـة عـن كوفيـد 19-فـي
التأثيـر علـى أعمالهـا ،ومـع زيـادة معـدالت أسـعار
التأميـن ،وتوقعـات حملـة الوثائـق بـأن يكـون لـدى
شـركات التأميـن فهم أكبـر الحتياجاتهـم الفردية،
سـوف تسـتمر جهـود التحـول الرقمـي للتأميـن فـي
الزيـادة خلال عـام 2021م .ومـن المتوقع أن تسـتفيد
قطـر ومنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا من
التنويـع االقتصـادي وتقليـل االعتمـاد علـى صـادرات
النفـط والغـاز .
وسـتواصل دولـة قطـر االسـتفادة مـن االسـتثمارات
الجاريـة فـي كأس العالـم لكـرة القـدم 2022م
وخطـة التوسـع فـي الطاقـة اإلنتاجيـة للغـاز
الطبيعـي المسـال مـن  77مليـون طـن سـنويًا إلـى
 110مليـون طـن بحلـول العـام 2026م .وممـا يشـجعنا
أيضاً هـو تعزيـز المرونـة االقتصاديـة لدولـة قطـر
ورفـع الحصـار كعالمـة علـى تحسـين الظـروف
التجاريـة فـي المنطقـة.
ويـود مجلـس اإلدارة أن يُعـرب عـن تقديـره لفريـق
إدارة المجموعـة وموظفيهـا علـى جهودهـم
الدؤوبـة وتصميمهـم .كمـا يتقـدم بخالـص الشـكر
إلـى المسـاهمين والعملاء الكـرام علـى دعمهـم
المسـتمر لضمـان تقـدم المجموعـة .وأخيـرًا  ،يـود
المجلـس أن يُعـرب عـن عميـق تقديـره وامتنانـه
للقيـادة الحكيمـة لحضـرة صاحـب السـمو الشـيخ
تميـم بـن حمـد آل ثانـي ـــ أميـر البلاد المفـدى
ولحكومـة دولـة قطـر الرشـيدة ،علـى دعمهـم
المتواصـل وتوجيهاتهـم الكريمـة.
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بيان المركز
المالي الموحد

في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

بيان الربح
أو الخسارة الموحد

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

8,212,111

8,544,700

إجمالي أقساط التأمين

8,452,858

أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

5,099,804

صافي أقساط التأمين

430,196

149,638

الحركة في احتياطي األخطار السارية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

24

12,201,733

12,059,943

24

)(4,047,574

)(1,894,518

8,154,159

10,165,425

764,146

)(198,850

إيضاحات
العمليات المستمرة

الموجودات
النقد والودائع قصيرة األجل

5

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

6

8,847,180

موجودات عقود إعادة تأمين

7

7,302,864

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

8

24

استثمارات

9

16,557,924

15,788,492

صافي أقساط التأمين المكتسبة

8,918,305

9,966,575

استثمارات عقارية

10

479,451

596,004

إجمالي المطالبات المدفوعة

24

)(8,129,629

)(9,121,778

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

24

2,082,660

1,997,342

الحركة في المطالبات القائمة

24

)(1,268,152

309,204

صافي العمولة

24

)(2,200,552

)(2,877,374

إيرادات التأمين األخرى

24

2,472

8,229

)(594,896

282,198

25

1,331,063

1,088,968

25

)(46,051

)(131,683

صافي إيرادات االستثمارات

1,285,012

957,285

إيرادات أتعاب استشارات

11,348

16,793

إيرادات إيجار

43,248

48,257

إيرادات أخرى

10,970

494

1,350,578

1,022,829

15,183

13,622

عقارات ومعدات

11

133,486

146,935

شهرة وموجودات غير ملموسة

12

620,501

636,883

42,583,713

39,415,314

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

صافي نتائج االكتتاب

المطلوبات
قروض قصيرة األجل

13

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

14

4,216,802

قروض

15

186,255

مطلوبات عقود تأمين

7

23,080,985

20,499,218

31,593,808

29,199,120

إجمالي المطلوبات

4,109,766

4,526,219
3,995,183
178,500

حقوق المساهمين

إيرادات االستثمارات
تكاليف تمويل

إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى

رأس المال

16.1

3,266,101

3,266,101

عالوة إصدار

16.2

2,759,194

2,759,194

إجمالي الدخل
المصروفات التشغيلية واإلدارية

حصة الربح من الشركات الزميلة والمشروع المشترك

8
26

770,865

1,318,649

17

634,567

634,567

)(652,084

)(627,001

احتياطي عام

18

287,000

287,000

االستهالك واإلطفاء

)(75,514

)(82,147

احتياطي القيمة العادلة

19

399,769

177,462

الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

43,267

609,501

احتياطي خاص للكوارث

20

32,017

32,017

مصروف ضريبة الدخل

)(15,242

)(25,464

بنود أخرى لحقوق الملكية

23

21,457

)(38,772

الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة

28,025

584,037

أرباح مدورة

805,512

1,335,692

العمليات الغير مستمرة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

8,205,617

8,453,261

الربح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة

98,048

86,878

126,073

670,915

احتياطي قانوني

الحصص الغير مسيطرة

87,047

147,337

الربح بعد الضريبة

إجمالي حقوق المساهمين

8,292,664

8,600,598

الربح العائد إلى:

41

2,697,241

1,615,596

مساهمي الشركة األم

101,017

650,874

إجمالي حقوق الملكية

10,989,905

10,216,194

الحصص الغير مسيطرة

25,056

20,041

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

42,583,713

39,415,314

126,073

670,915

سندات ثانوية دائمة

22

تـم اعتمـاد هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة بتاريـخ  14فبرايـر  2021ووقعهـا بالنيابـة عـن
المجلـس كل مـن:
عبداهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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العائد على السهم
العائد األساسي/المخفف للسنة العائد إلى مساهمي الشركة األم بالريـال
القطري

27

)(0.004

0.174

العائد على السهم للعمليات المستمرة

سالم خلف المناعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

العائد األساسي/المخفف من العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي
الشركة األم بالريـال القطري

27

)(0.030

0.152

التزيعات النقدية للسهم الواحد بالريال القطري

28

-

0.15
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الرصيد كما في  1يناير 2019

في  31ديسمبر 2020

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية (إيضاح )21

تحويل إلى بنود أخرى لحقوق الملكية

فوائد على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

تأثير فقدان السيطرة على شركة تابعة (إيضاح )41

توزيعات أرباح لعام ( 2019إيضاح )28

إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ربح السنة

في  1يناير 2020

في  31ديسمبر 2019

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية (إيضاح )21

تحويل إلى بنود أخرى لحقوق الملكية

فوائد على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

إصدار أسهم خاصة

توزيعات أرباح لعام ( 2018إيضاح )28

إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ربح السنة

في  1يناير ( 2019المعدل)

-

3,189,059

-

3,266,101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634,567 2,759,194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,266,101

3,266,101
2,759,194

2,759,194

-

634,567

-

-

-

-

204,702

-

-

-

-

-

-

634,567

-

-

-

77,042

-

-

-

-

-

-

-

3,189,059

-

-

634,567 2,554,492

287,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287,000

287,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287,000

399,769

-

-

-

-

-

222,307

-

222,307

-

177,462

177,462

-

-

-

)(8,107

-

499,420

-

499,420

-

)(313,851

32,017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,017

32,017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,017

368,370

1,177,128

-

العمليات الغير مستمرة

104,167

128,648

287,000

-

-

32,017

احتياطي
خاص
للكوارث
ألف
ريـال قطري

العمليات المستمرة

264,203

1,048,480

-

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

)(313,851

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم من:

634,567 2,554,492

إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة

394,018

1,205,741

احتياطي
عام
ألف
ريـال
قطري

394,018

1,205,741

رأس المال
ألف
ريـال
قطري

الدخل الشامل اآلخر للسنة

267,945

احتياطي
القيمة
العادلة
ألف
ريـال قطري

الحصص غير المسيطرة

25,648

28,613

احتياطي
قانوني
ألف
ريـال
قطري

فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية

43,914

26,834

534,826

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ()16

الدخل الشامل اآلخر

عالوة
إصدار
ألف
ريـال
قطري

دخل شامل آخر يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

21,457

-

15,183

-

-

-

45,046

45,046

-

-

)(38,772

)(38,772

-

13,622

-

)(139,240

-

26,834

26,834

-

-

60,012

-

60,012

بنود أخرى
لحقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

1,177,128

26,834

499,420

650,874

7,720,441

)(5,382

7,725,823

805,512

)(10,797

)(15,183

)(115,302

-

)(489,915

101,017

-

-

101,017

1,335,692

1,335,692

)(12,017

)(13,622

)(81,081

)(7,248

8,205,617

)(10,797

-

)(115,302

-

)(489,915

368,370

45,046

222,307

101,017

8,453,261

8,453,261

)(12,017

-

)(81,081

127,149

)(478,359) (478,359

650,874

-

-

650,874

1,277,145

)(5,382

1,282,527

أرباح مدورة
ألف
ريـال
قطري

حقوق الملكية
لمساهمي الشركة
األم
ألف
ريـال قطري

87,047

-

-

-

)(77,688

)(8,250

8,292,664

)(10,797

-

)(115,302

)(77,688

)(498,165

)(1,132

-

25,648

224,031

126,073

8,600,598

8,600,598

)(12,017

)(81,081

43,914

-

394,018

1,724

25,056

147,337

147,337

-

-

-

)(127,149

-

1,205,741

26,834

507,992

670,915

7,966,314

)(5,325

7,971,639

)(478,359

28,613

-

8,572

20,041

245,873

57

245,816

الحصص
غير
المسيطرة
ألف
ريـال قطري

إجمالي
حقوق
المساهمين
ألف
ريـال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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126,073

670,915
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

مساهمي الشركة األم

368,370

1,177,128

إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة

224,031
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري
الربح بعد الضريبة

507,992
اآلخر خالل السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بيان الدخل
الشامل الموحد

بيان التدفقات
النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات

2019
2020
ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة

43,267
41

الربح قبل الضريبة

609,501

97,042

82,528

140,309

692,029

تعديالت لتسوية الربح قبل الضريبة مع صافي التدفقات النقدية:
 ١٠و ١١

52,116

48,617

إطفاء موجودات غير ملموسة ،بالصافي

12

24,244

34,241

استهالك عقارات ومعدات واستثمارات عقارية
حصة الربح من استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

8

)(15,183

)(13,622

إيرادات االستثمارات وإيرادات أخرى

)(598,362

)(904,055

خسائر انخفاض في قيمة ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

105,160

11,968

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

صافي خسارة تحويل عمالت أجنبية من عقارات ومعدات واستثمارات عقارية
ربح من بيع استثمارات عقارية

25

4,669

3,743

)(19,971

10,512

)(150,000

)(176,415

ربح من بيع شركة تابعة

)(467,475

-

خسارة من بيع عقارات ومعدات

480

3,547

صافي أرباح غير محققة من استثمارات مالية

)(69,175

)(71,915

الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)(993,188

)(361,350

الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

)(236,648

880,362

التغيرات في رأس المال العامل
الزيادة في احتياطيات التأمين  -بالصافي

378,707

445,602

النقص في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى

240,617

)(283,785

التدفق النقدي (المستخدم في)  /الناتج من العمليات

)(610,512

680,829

مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

)(12,017

)(9,959

)(5,483

)(6,776

)(7,680

)(3,549

ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من األنشطة التشغيلية

)(635,692

660,545

صافي الحركة النقدية في االستثمارات

)(476,226

)(332,421

شراء عقارات ومعدات

11

)(24,035

)(36,607

شراء استثمارات عقارية

10

)(556

)(929

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

8

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

األنشطة االستثمارية

9,375

9,251

598,362

904,055

متحصالت من بيع شركة تابعة

92,789

-

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

-

178,034

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

199,709

721,383

فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة

)(115,302

)(81,081

صافي مدفوعات سداد قروض

)(416,420

)(312,762

متحصالت من سندات ثانوية دائمة

1,081,645

-

توزيعات أرباح مدفوعة

)(498,165

)(473,852

صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

51,758

)(867,695

صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه

)(384,225

514,233

51,636

19,304

النقد وما في حكمه في  1يناير

5

8,544,700

8,011,163

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

5

8,212,111

8,544,700

إيرادات االستثمارات وإيرادات تمويل أخرى

األنشطة التمويلية

تأثير فروقات تحويل العمالت األجنبية
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