قصة صمود

التقرير السنوي

التقــريـــــــر السنـــوي

2020
قـصـــــــة صــــمـــــــود

حضرة صاحـب السمو

الشيخ تميم بن حمـد آل ثاني
أميـر دولة قطر

حضرة صاحـب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد

المحتويات

12
18
22
26
30
36
40
46
50

معلومات أساسية عن
مجموعة قطر للتأمين

األعمال المتعددة
لمجموعة قطر للتأمين

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

أعضاء
مجلس اإلدارة

تقرير
مجلس اإلدارة

رسالة
رئيس المجموعة

رسالة
الرئيس التنفيذي

فريق
اإلدارة

اإلنجازات
المحققة

56
62
66
67
68
69
72
88
146

المسؤولية
االجتماعية

أداء سهم الشركة
في عام 2020م

نظرة عامة على
األداء المالي

التأمين

االستثمارات

قوة
األداء المالي

تقرير مراقب الحسابات
المستقل

البيانات
المالية الموحدة

الفروع الدولية لمجموعة
قطر للتأمين

معلومات أساسية عن
مجموعة قطر للتأمين

معلومات أساسية عن
مجموعة قطر للتأمين
شركة قطر للتأمين
مليون ريال قطري

2020

2019

2018

2017

2016

إجمالي األقساط

12٫202

12٫060

11٫823

10٫972

9٫228

نتائج االكتتاب

)(595

282

519

56

791

101

651

646

418

1٫034

1٫366

1٫036

826

958

902

النقد واإلستثمارات

25٫680

25٫079

23٫639

22٫297

19٫112

إجمالي األصول

42٫584

39٫415

39٫165

34٫734

28٫715

8٫194

8٫453

7٫726

8٫017

8٫236

صافي الربح العائد إلى الشركة األم
االستثمار واإليرادات األخرى

حقوق الملكية لمساهمة الشركة األم

أسهم شركة قطر للتأمين
ربحية السهم (ريال قطري)*

)(0.004

0.174

0.174

0.109

0.306

القيمة السوقية (مليون ريال قطري)

7٫715

10٫321

11٫449

14٫423

20٫449

توزيعات األرباح للسهم الواحد (ريال قطري)

-

0.15

1.5

1.5

1.5

حصة البونص ()٪

-

-

-

%15

%15

سعر السهم في  ٣١ديسمبر (ريال قطري)

2.36

3.16

35.9

52.01

84.8

القيمة الدفترية للسهم (ريال قطري)

2.51

2.59

2.37

2.45

2.52

 ١٢.٢ر.ق
مليار

إجمالي األقساط المكتتبة للسنة.

** إخالء المسؤولية لوكالة التصنيف أيه إم بست:
لمعرفة كافة معلومات حول التصنيف بما في ذلك تفاصيل المكتب المسؤول عن إصدار التصنيفات الفردية يرجى زيارة مركز أيه
إم بست للمعايير والتصنيفات.
*** إخالء المسؤولية لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز:
لمعرفة كافة معلومات حول التصنيف ،يرجى زيارة www.standardandpoors.com

تصنيف القوة المالية
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ستاندرد آند بورز

ايه ام بست
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الرؤية

االستقرار
األمان
الصالبة

تهدف الرؤية المستقبلية للمجموعة إلى الحفاظ على الدافع الذي يحفز
النمو والتميز ،وذلك من خالل االبتكار والتنوع والقيادة المسؤولة ،وعن
طريق التحالفات والشراكات االستراتيجية ،نسعى لخلق اإلطار األمثل
لتحقيق نمو مستدام ألرباح المجموعة.

القيم
في مجموعة قطر للتأمين ،نشهد لجميع موظفينا بمساهماتهم
المميزة ،ونضع جهودهم ومبادراتهم وكذلك آراءهم محل تقدير.
مجموعتنا مبنية على العمل الجماعي واالحترام المتبادل والثقة.
نقوم بتمكن كل شخص بالمجموعة ،بغض النظر عن مستواه الوظيفي
أو منصبه ،الشيء الذي يجعل مساهمة كل منهم فريدة من نوعها.
كما نقوم بتشجيع كل موظف ليكون مسؤو ً
ال عما يفعل .نحن نشجع
كذلك المساهمات اإليجابية ونقدر االبتكار ونكافئ التميز.
نشجع العمل في بيئة آمنة ونمتثل لجميع القوانين واللوائح .كما أننا
نسعى جاهدين لتلبية توقعات ومتطلبات عمالئنا.
نقيم عمالءنا ونعتبرهم شركاء موثوقين ،ونقدر اآلراء واالقتراحات البناءة
وكذلك التعليقات الصادقة التي تصلنا ،كما أننا نسعى الستيعابها في
نموذج أعمالنا.
نتقبل النقد الصادق ونعتبره مساهمة قيمة لمنظمتنا ،ونفي بالتزاماتنا
تجاه المساهمين والعمالء والموظفين والمجتمع.
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األعمال المتعددة
لمجموعة قطر للتأمين

األعمال المتعددة
لمجموعة قطر للتأمين
التأمين المباشر
شركة قطر للتأمين ( ،)QICشركة مساهمة عامه
مدرجة تحتل موقعًا رياديًا في مجال التأمين
وتملك تاريخًا حاف َ
ال باإلداء المتميز يمتد ألكثر
من  ٥٦عام .ومنذ تأسيسها عام ١٩٦٤م ،أثبتت
قطر للتأمين قدرتها على تلبيه احتياجات األفراد
والشركات بشكل ثابت عبر تاريخها الحافل من
خالل تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي
تشمل التأمين الشخصي ،المركبات ،المنزل ،السفر،
القوارب واليخوت ،الحوادث الشخصية ومنتجات
التأمين للشركات ،الطاقة والتأمين البحري والجوي،
الممتلكات ،االخطار التجارية ،الشحن .اليوم شركة
قطر للتأمين ( )QICهي الشركة الرائدة في السوق
في قطر وفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .شركة قطر للتأمين هي واحدة من شركات
التأمين األعلى تصنيفًا في منطقة الخليج بتصنيف
 Aمن  Standard & Poorsو  A -Excellentمن
( A.M. Bestيرجى اإلطالع على مواقع وكاالت
التصنيف لمزيد من المعلومات) من حيث الربحية
والقيمة السوقية ،تعتبر شركة قطر للتأمين أكبر
شركة تأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها
السوقية أكثر من  ٢.١مليار دوالر.

إعادة التأمين
تتميز كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ذ.م.م ،عن أقرانها من خالل تقديم حلول التأمين
الطبي المبتكرة وحسب الطلب مع خدمة عمالء
ال مثيل لها .تكمن القوة األساسية للشركة في
قاعدتها المالية القوية ،وعملياتها الداخلية
المتواصلة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع،
وفريق خبرائها المكون من أصحاب الخبراء العالية
وشبكتها الواسعة من مقدمي الخدمات الطبية.
وتتمتع كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
بمكانة رائدة تمكنها من تقديم خدمات رعاية
صحية عالمية المستوى لقاعدة عمالئها الواسعة.
وقد نمت كيو إل إم بشكل مستقل عن شركة قطر
للتأمين كثيرًا ،حيث استهلت أعمالها كإدارة داخل
جديدا ومزده ًرا
شركة قطر للتأمين ،لتصبح كيا ًنا
ً
مدرجا في بورصة
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ً
قطر .وأكدت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز
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وأسماء تلك الشركات هي شركة زينث للتأمين،
وشركة سان جوليانز للتأمين المحدودة ،وشركة
 MICLللتأمين المحدودة( ،يشار إليها مجتمعة
باسم شركات جبل طارق).

العالمية ،تصنيفها االئتماني والقوة المالية للشركة
بتصنيف على مستوى “ ”A-مع نظرة مستقبلية
مستقرة.

قطر إلعادة التأمين
شـركة قطـر إلعـادة التأميـن ،هـي شـركة مرخصـة
حسـب الفئـة  4وهـي شـركة إعـادة تأميـن عالميـة
متعـددة الخطـوط تكتـب جميـع خطـوط األعمـال
الرئيسـية الخاصـة بالممتلـكات والحـوادث
والتخصصـات .من خالل مقرها الرئيسـي في برمودا،
ومكاتبهـا فـي زيـورخ ولندن ،فإن شـركة قطر إلعادة
التأميـن قريبـة مـن أسـواق إعـادة التأميـن الرئيسـية
فـي العالـم والعمليـات األساسـية لعمالئهـا .قطـر
إلعـادة التأميـن مدعومـة بضمـان أبـوي مـن شـركة
قطـر للتأميـن وتسـتفيد مـن قاعـدة رأس المـال
الكبيـرة والمتناميـة في شـركة قطـر للتأميـن .حازت
شـركة قطـر إلعـادة التأميـن علـى تصنيـف “ ”Aمـن
وكالـة التصنيـف سـتاندرد آنـد بـورز العالميـة ووكالـة
التصنيـف ايـه ام بسـت .للحصـول علـى التفاصيـل
الكاملـة ،يرجى الرجـوع إلى مواقـع وكاالت االئتمان.
تمتلـك قطـر إلعـادة التأميـن الشـركات المملوكـة
لهـا بالكامـل التاليـة:

وكالة أنتارس اإلدارية
أنتارس( ،الوكيل اإلداري للصندوق رقم 1274
“ .)”AMALوهي شركة مملوكة لمجموعة قطر
للتأمين ومتخصصة في مجال التأمين وإعادة
التأمين في سوق اللويدز في لندن وشنغهاي
وسنغافورة .اللويدز ،وهو سوق التأمين وإعادة
التأمين العالمي األفضل على مستوى العالم.
وتقدم أنتارس مجموعة متنوعة من خدمات
االكتتاب العالمية التي تشمل الممتلكات والحوادث
والتأمين المتخصص والحوادث وخدمات االكتتاب
من خالل فريق المكتتبين ذوي الخبرة العالية لديها.
وتلتزم أنتارس بتقديم خدمات كافية وفعالة إلى
عمالئها مع ضمان الجودة واألمن واالستمرارية
والنهج المتسق نحو نقل المخاطر .وتستفيد أنتارس
من التصنيفين األمنيين القويين على نحوٍ ثابت
لسوق لويدز “ ”+Aمن وكالة التصنيف ستاندرد آند
بورز العالمية و“ ”Aمن وكالة التصنيف ايه ام بست.

شركة قطر للتأمين أوروبا
المحدودة

• شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة “ ،”QELالتي
يقع مقرها الرئيسي في مالطا ومكتبها الفرعي
في المملكة المتحدة

شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة( ،شركة
مملوكة بالكامل لشركة قطر إلعادة التأمين) وهي
شركة التأمين في مالطا والتي تعمل ً
أيضا في لندن.

• شركة زينث للتأمين المحدودة “ ،”ZIPشركة
مرخصة للتأمين على السيارات ومقرها في جبل
طارق وتعمل ً
أيضا في المملكة المتحدة

ويتـم تنظيمهـا مـن قبـل هيئـة مالطـا للخدمـات
الماليـة ،يعتمـد نمـوذج أعمالهـا علـى كتابـة التأميـن
الـذي يتـم الحصـول عليـه مـن خلال وكالء اإلدارة
العامـة المختاريـن بعناية وشـركاء التأمين المشـترك
عبـر المنطقـة االقتصاديـة األوروبيـة.

• شركة ماركرستدي للتأمين المحدودة “،”MICL
شركة تأمين مقرها في جبل طارق وتعمل ً
أيضا
في المملكة المتحدة
• شركة سان جوليانز للتأمين المحدودة “،”SJICL
شركة لتأمين السيارات تركز على المملكة
المتحدة ومقرها جبل طارق (شركات جبل طارق:
شركة زينث للتأمين ،وشركة سان جوليانز للتأمين
المحدودة ،وشركة  MICLللتأمين المحدودة
وفي عام  ،2018أكملت شركة قطر إلعادة التأمين
صفقة استحواذ على ثالث شركات تأمين تابعة
لمجموعة ماركرستدي واقعة في جبل طارق،

شـركة قطـر للتأميـن أوروبـا المحـدودة ،مدعومـة
بضمـان كامـل مـن شـركة قطـر للتأميـن ،التـي
صنفتهـا وكالـة التصنيـف سـتاندرد آنـد بـورز العالمية
بتصنيف  Aوتسـتفيد من قاعـدة رأس مال مجموعة
قطـر للتأميـن.

إدارة األصول
قطر للتأمين إلدارة األصول هو القسم االستثماري
للمجموعة ،ويدير هذا القسم استثمارات المجموعة

باإلضافة إلى العديد من صناديق االستثمار بالنيابة
عن العمالء الخارجيين .يعمل باإلدارة فريق مؤهل
من المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في مجال
االستثمار تصل مجتمعه بأكثر من  ١٠٠عام .وقد لعب
القسم دور أساسيًا في المجموعة حيث ساهم
بشكل فعال في استمرار تحقيق الربحية والنجاح
منقطع النظير.

إبيكيور إلدارة االستثمار
إبيكيور إلدارة االستثمار تم تأسيسها في مايو ٢٠١٩م
والمملوكة  ٪١٠٠من ِقبل مجموعة قطر للتأمين،
وأنشئت تحت مركز قطر للمال وتنظمه هيئة تنظيم
مركز قطر للمال .تركز إبيكيور إلدارة االستثمار على
إدارة  /تقديم المشورة بشأن المحافظ االستثمارية
وصناديق االستثمار وغيرها من المنتجات االستثمارية
للعمالء الخارجيين وكذلك لكيانات مجموعة قطر
للتأمين.

العقارات
شـركة قطـر للتأميـن العقاريـة مملوكـة  ٪١٠٠مـن
مجموعـة قطـر للتأمين وتعمل علـى إدارة العقارات.
وتضـم المحفظـة العقاريـة للشـركة العديـد مـن
المعالـم المرموقـة خاصـة فـي قطر .تركز الشـركة
علىاالسـتثمار فـي األصـول العقاريـة المـدرة للدخـل
مـن خلال مسـتأجرين أقويـاء بهـدف الحصـول على
إيـرادات اإليجـارات.

العنود للتكنولوجيا
تأسست شركة العنود للتكنولوجيا «العنود تك»
في مركز قطر للمال في أبريل  ،2020وهي شركة
مملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين« .العنود
تك» من خالل تعاونها الوثيق مع شركة ،Swiss Re
تقدم (العنود بالس)  -أفضل منصة إلدارة التأمين
في فئتها ولشركات التأمين في األسواق المتقدمة
والناشئة على حد سواء( .العنود بالس) هو حل
مطور داخل ًيا ،يوفر لشركات التأمين طريقة فعالة
وشاملة إلدارة جميع جوانب برامج التأمين الخاصة
بهم .وتتماشى استراتيجية «العنود تك» مع رؤية
قطر الوطنية  ،2030التي تؤكد على تطوير االقتصاد
الرقمي كوسيلة لتمكين القطاع الخاص وتقليل
اعتماد الدولة على الصناعات الهيدروكربونية.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
السادة المساهمين الكرام،
يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة
قطر للتأمين لعام 2020م .وعلى الرغم من الرياح
المعاكسة والتحديات الناجمة عن تفشي جائحة
كوفيد ،19-يسرني أن أبلغكم بأن مجموعة قطر
للتأمين تواصل أداءها المرن والحفاظ على مكانتها
باعتبارها مجموعة التأمين الرائدة واألكثر ثقة في
دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتحرص مجموعة قطر للتأمين منذ انطالق أعمال
الشركة أي على  57عامًا ،وعلى تطبيق اهداف
المؤسسة المتمثلة في اتباع أفضل الممارسات في
فئتها للحفاظ على أدائها وتحقيق عوائد منصفة
لمساهميها .النهج الذي مكن الشركة من الدأب
على تخطي آثار األزمة العالمية السائدة .وفي خضم
التقلبات التي تشهدها قطاعات السوق العالمية،
تعكس نتائج مجموعة قطر للتأمين المالية لعام
2020م جهود شركتكم في الحفاظ على المرونة،
بينما تأثرت الربحية اإلجمالية.
في عام  ،2021ستظل أولويتنا متمثلة في التركيز على
تحقيق اإليرادات المستهدفة لتحقيق أقصى قدر
مجددا أن شركتكم
من القيمة للمساهمين .وأؤكد
ً
ستستمر في مواءمة جهودها لتحقيق المزيد من
النمو والتنويع ودعم أهداف وطموحات الوطن ،مع
االستعداد الكامل لكل حالة طارئة.
وبالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين ،أود
أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني لحضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر
لقيادته الحكيمة وتوجيهه الكريم.

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

/22

التـقـريــــر السنـــوي ٢٠٢٠

التـقـريــــر السنـــوي 23/ ٢٠٢٠

أعضاء
مجلس اإلدارة

أعضاء
مجلس اإلدارة

/26

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

تقرير
مجلس اإلدارة
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
َّ
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إجمالي أقساط التأمين خالل العام ثابتًا بواقع 12.2
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  ٪81من
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
التنـوع
ويرجـع األداء االسـتثماري المتميـز للفريـق إلـى
ُّ
وتنـوع أشـكال
الجغرافـي الدقيـق للمحفظـة
ُّ
االسـتثمار.
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 عدد
بالدوالر األمريكي واليورو والين الياباني) ً
األصوات التي فاز بها مستثمريهم.

وشـركة إبيكيـور إلدارة األصـول المملوكـة بالكامـل
لمجموعـة شـركة قطـر للتأميـن ،هـي أكبـر مديـر
اسـتثمار فـي قطـر يديـر  /يقـدم المشـورة لألصـول
االسـتثمارية التـي تزيـد قيمتهـا علـى  7مليـارات دوالر
(بمـا فـي ذلـك األصـول المـدارة الخارجيـة) ،كمـا
أنهـا مـن أكبـر مديـري االسـتثمار فـي دول مجلـس
التعـاون الخليجـي .ويسـتعين فريـق إبيكيـور بأفضـل
المتخصصيـن المؤهليـن فـي مجـال االسـتثمار ،ومع
األصـول المـدارة الخارجية الجديدة القادمة سـتصبح
إبيكيـور واحـدة مـن قنـوات الدخـل غيـر التأمينـي
للمجموعـة.

رأس المال القوي للمجموعة واإلصدار الناجح
لسندات رأسمالية من المستوى الثاني بقيمة
 300مليون دوالر أمريكي
بالرغـم مـن عـدم وضـوح الرؤيـة المسـتقبلية علـى
مسـتوى العالـم ،وكدليـل علـى أن الحمايـة المتميزة
التـي تقدمهـا المجموعـة ضمـان ممتـاز لحاملـي
وثائقهـا ،فـإن وضـع الرأسـمال والسـيولة لـدى
المجموعـة ال يـزال متيناً .وتواصـل المجموعـة التأكد
من الحفاظ بشـكل دائم على المسـتويات المناسبة
لمعـدالت ملاءة رأس المـال وفقاً لمتطلبـات جهات
التصنيف االئتماني (سـتاندرد آند بورز و إيه إم بسـت).
ومـن أجـل تعزيـز الوضـع الرأسـمالي للمجموعـة
وهيكلهـا الرأسـمالي الفعـال ،قمنـا بنجـاح فـي
شـهر مايـو 2020م ،بإصـدار سـندات رأسـمالية ثانويـة
دائمـة لمـدة  5.5سـنة مـن الفئـة الثانيـة بقيمـة 300
مليـون دوالر أمريكـي .وعلـى الرغـم مـن التقلبـات
فـي األسـواق الدوليـة للسـندات الدائمـة التـي ُتـدرج
ضمـن رأس المـال ،إال أن إقبـال المسـتثمرين علـى
هـذه السـندات كان متميـزًا ،وأظهـر اسـتمرار ثقـة
المسـتثمرين فـي مجموعـة قطـر للتأميـن .وقـد تم
إصـدار السـندات عـن طريـق شـركة قطـر للتأميـن
(كايمـان) المحـدودة ،وهـي كيـان ذات غـرض خـاص
تأسـس فـي جـزر كايمـان ،وهـي مضمونـة مـن قبـل
شـركة قطـر للتأميـن.
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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 2019م يشهد
ارتفاعًا في قيمة الحصص بنسبة  %24في 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).
وقد تم مؤخرا تصنيف «العنود تك» من قبل «أكورد
و ألكيمي كرو» من بين العشرة الرواد للعام 2020م
بفضل القدرة الهائلة الحالية والمستقبلية لتغيير
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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.

تقوية إطار عمل إدارة المخاطر
ُ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 .والدليل
على قوة ومرونة رأسمال المجموعة هو قدرتها على
الوصول بنجاح إلى أسواق رأس المال ونمو عملياتها.
كمـا تسـعى المجموعـة جاهـدة لتطويـر 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 تـم تطوير نمـاذج 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 بولين ستريت كابيتال (شركة إدارة استثمارات
مقرهـا المملكـة المتحـدة) ،وتخضـع االتفاقيـة
لموافقـة الجهـات التنظيميـة ،وتنـص االتفاقيـة على
حصـول بوليـن سـتريت كابيتـال علـى حصـة كبيـرة
فـي مجموعـة ماركـر سـتادي ،وتشـترك مجموعـة
قطـر للتأميـن فـي االتفاقيـة كشـريك اسـتراتيجي
ِّ
تسـهل االتفاقية
لمجموعـة ماركـر سـتادي ،وسـوف
لهـذه المجموعـة سـداد مديونياتهـا لمجموعـة
قطـر للتأميـن.

تصنيف ستاندرد آند بورز و إيه إم بست
وفـي عـام 2020م  ،أعـادت وكالتـا التصنيـف االئتمانـي
العالميتـان  ،سـتاندرد آنـد بـورز و إيـه إم بسـت  ،تأكيـد

تصنيـف " "Aللمجموعـة مـع نظـرة مسـتقبلية
سـلبية.

بلغـت الخسـارة للسـهم ( )0.004ريـال قطـري مقابـل
عائـد علـى السـهم  0.174ريـال قطـري فـي 2019م.

نظام الحوكمة

ويأسـف مجلـس اإلدارة لعـدم توزيـع أربـاح عـن عـام
2020م لضآلـة مقـدار األرباح المحققة وعدم كفايتها
لتوزيـع نسـبة أربـاح الئقـة عن ذلـك العام.

وقـد امتثلـت شـركة قطـر للتأميـن لمتطلبـات
ومبـادئ الحوكمـة وفقـا لنظـام حوكمة الشـركات
والكيانـات القانونيـة المدرجـة فـي السـوق الرئيسـية
 الصـادر عن هيئة قطر لألسـواق المالية (،)QFMAووفقاً 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 التقريـر السـنوي عن
حوكمـة الشـركات إلـى هيئـة 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 في المنطقة ،ملتزمة وتفخـر بجهود التوطين
لديهـا فـي جميـع المناطـق الجغرافيـة التـي تعمـل
فيهـا ضمـن المنطقـة.
والتقطيـر هـو دائمًا فـي طليعة خطط التنـاوب على
الوظائـف وفقـا لجهـود الدولـة فـي تحقيـق رؤيـة
قطـر الوطنيـة 2030م .ولـدى شـركة قطـر للتأميـن
سـجل حافـل في مجـال تمكيـن المواهـب القطرية
الشـابة فـي الوظائـف الرئيسـية ومناصـب اإلدارة
التنفيذيـة.

فاعلية اإلجراءات وجهود األتمتة
تسـعى مجموعـة قطـر للتأميـن دائماً نحـو تحقيـق
فاعليـة العمليـات واألتمتـة لتحسـين نسـبة النفقـات
ً
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.

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
ِّ
المتحفظ
سيكون العام 2021م عامًا من التفاؤل
لمجموعة قطر للتأمين .وسوف تستمر التحديات
المالية واالقتصادية الناجمة عن كوفيد 19-في
التأثير على أعمالها ،ومع زيادة معدالت أسعار
التأمين ،وتوقعات حملة الوثائق بأن يكون لدى
شركات التأمين فهم أكبر الحتياجاتهم الفردية،
سوف تستمر جهود التحول الرقمي للتأمين في
الزيادة خالل عام 2021م .ومن المتوقع أن تستفيد
قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
التنويع االقتصادي وتقليل االعتماد على صادرات
النفط والغاز.
وستواصل دولة قطر االستفادة من االستثمارات
الجارية في كأس العالم لكرة القدم 2022م وخطة
التوسع في الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال
من  77مليون طن سنويًا إلى  110مليون طن بحلول
العام 2026م .ومما يشجعنا أيضًا هو تعزيز المرونة
االقتصادية لدولة قطر ورفع الحصار كعالمة على
تحسين الظروف التجارية في المنطقة.
ويود مجلس اإلدارة أن ُيعرب عن تقديره لفريق إدارة
المجموعة وموظفيها على جهودهم الدؤوبة
وتصميمهم .كما يتقدم بخالص الشكر إلى
المساهمين والعمالء الكرام على دعمهم المستمر
لضمان تقدم المجموعة .وأخيرًا ،يود المجلس أن
ُيعرب عن عميق تقديره وامتنانه للقيادة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ــ أمير البالد المفدى ولحكومة دولة قطر الرشيدة،
على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الكريمة.
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رسالة
رئيس المجموعة

رسالة
رئيس المجموعة
السادة المساهمين الكرام،
نحـن فـي مجموعـة قطـر للتأميـن ،تجمعنـا ثقافـة
عريقـة تتجسـد فـي تبنـي نهـج يتسـم بسـرعة
االسـتجابة واالنضبـاط والتعـاون الوثيـق ،مـا يكسـبنا
المرونـة الالزمـة لمواجهـة كافـة التحديـات .وعلـى
عامـا ،اسـتطعنا تجـاوز العديـد مـن األوقـات
مـدار ً 57
الصعبـة بنجـاح ،وأؤكـد لكـم أننـا سـنواصل مسـيرة
النمـو واالزدهـار.

شـركات التأميـن حيـث انخفضـت األسـهم بشـكل
حـاد وانتعشـت بينمـا انخفضـت السـندات .وحتـى
بوجـود هذه العوامل السـائدة ،حققت شـركة قطر
للتأميـن صافـي اسـتثمار وإيـرادات أخـرى بلغـت 1.366
مليـون دوالر أمريكـي خالل عـام 2020م مقارنة بـ 1.036
مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م .وعلـى أسـاس
سـنوي ،وكان العائـد علـى االسـتثمار باسـتثناء أي
مكاسـب لمـرة واحـدة بنسـبة  3.5فـي المائـة.

سـتذكر صفحـات التاريـخ عـام  2020بأنـه عـام
االضطرابـات االقتصاديـة ،والناشـئة بشـكل رئيسـي
جـراء تفشـي الوبـاء علـى نطـاق عالمـي .وعلـى
الرغـم مـن هـذه التحديـات غيـر المسـبوقة ،واصلـت
مجموعـة قطـر للتأميـن اتبـاع نهجهـا المـرن لتجـاوز
هـذه األوقـات المربكـة بثبـات  -وهـو انعـكاس
لمبادئنـا المتمثلـة فـي القـوة واالسـتقرار واألمـن.

وخلال العـام ،تـم إصـدار سـندات رأسـمالية ثانويـة
دائمـة مـن الفئـة الثانيـة بمبلـغ  300مليـون دوالر
أمريكـي لمـدة  5.5سـنوات ،لزيـادة تحسـين مركـز
رأس المـال القـوي للمجموعـة وتعزيـز هيـكل رأس
المـال الفعـال لدينـا .وعلـى الرغـم مـن التقلبـات
فـي األسـواق الدوليـة للسـندات الدائمـة ،إال أن إقبـال
المسـتثمرين علـى هـذه السـندات كان ملحـوظ.

عامـا كارث ًيـا لسـوق التأميـن
وعلـى الرغـم مـن كونـه ً
وإعـادة التأميـن العالمـي ،فقد واصلت قطـر للتأمين
فـي مكانتهـا الرائـدة ،حيـث تمثـل األعمـال الدوليـة
لقطـر للتأميـن اليـوم ما يقـرب من  %81مـن مجموعة
األعمـال التجاريـة المحليـة والدوليـة المتنوعـة
للمجموعـة .وقـد تـم تصنيـف شـركة قطـر إلعـادة
التأميـن ،وهـي إحـدى الشـركات التابعـة للمجموعـة،
ضمـن أكبـر  50شـركة إعـادة تأميـن علـى مسـتوى
العالـم

وكجـزء مـن إسـتراتيجية المجموعـة إليجـاد قنـوات
جديـدة لإليـرادات ،تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة تعـاون
إسـتراتيجي مـع شـركة  ،Swiss Reوهـي شـركة
عالميـة رائدة في مجال إعادة التأمين ،لتقوم شـركة
قطـر للتأميـن بتقديـم أنظمة تكنولوجيـا معلومات
متكاملـة لشـركات التأميـن فـي األسـواق الناشـئة.
وبنـاء علـى ذلك ،أنشـأت شـركة قطر للتأمين شـركة
ً
تابعـة لخدمـات تقنية المعلومـات مملوكة بالكامل
لمجموعـة قطـر للتأمين تحمل اسـم شـركة العنود
للتكنولوجيـا (العنـود تـك) .وقـد تـم مؤخـ ًرا تصنيـف
«العنـود تـك» مـن بيـن العشـرة الـرواد للعـام 2020م
بفضـل القـدرة الهائلـة الحاليـة والمسـتقبلية لتغييـر
القطـاع مـن خلال تكنولوجيـا عمليـات التأميـن.

قـدرت خسـائر صناعـة التأميـن العالميـة فـي عـام
 ،2020بسـبب الجائحـة ومطالبـات التأميـن وخسـائر
المحافـظ االسـتثمارية بمـا يزيـد علـى  200مليـار دوالر
أمريكـي .وقـد أثـرت تعويضـات الكـوارث الطبيعيـة
التـي تقـدر بحوالـي  83مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام
 ،2020بشـدة علـى ربحيـة جميـع شـركات التأميـن.
ونتيجـة لتدابيـر اإلغلاق فـي جميـع أنحـاء العالـم،
اتخـذت المصـارف المركزيـة والحكومـات تدابيـر
اسـتثنائية للتخفيـف مـن أثـره ،شـمل بعضهـا خفض
أسـعار الفائدة وتوسـيع نطـاق برامج التيسـير الكمي
ً
فضلا عـن دعـم األنشـطة
أو إعـادة إطالقهـا،
االقتصاديـة أو تحفيزهـا .وقـد أثـرت هـذه اإلجـراءات
الهامـة علـى محفظـة اسـتثمارات العديـد مـن
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فـي عـام  ،2021سـيظل تركيزنـا علـى رقمنـة عمليـات
التأميـن والتـي ستسـاعدنا فـي الحفـاظ علـى ميزتنـا
التنافسـية فـي قطـاع التأميـن.
وأود أن أعـرب عـن امتنانـي لمجلـس اإلدارة علـى
دعمهـم المسـتمر وتوجيههـم.

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة
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رسالة الرئيس
التنفيذي للمجموعة

رسالة الرئيس
التنفيذي للمجموعة
إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم أهم اإلنجازات
التجارية التي حققتها مجموعة قطر للتأمين خالل
عام .2020

إن لعام  2021تحدياته وفرصه الخاصة .كما أن صناعة
التأمين العالمية آخذة في التعافي ومعدالت
التأمين تثبت بشكل كبير .وهذا من شأنه أن ينعكس
بصورة إيجابية على شركة قطر للتأمين وعلى
القطاع في شتى أرجاء العالم .وعالوة على ذلك ،من
المتوقع أن يعود النشاط االقتصادي العالمي إلى
طبيعته في النصف الثاني من عام  2021وعام ،2022
نتيجة التطورات الكبيرة في توزيع اللقاحات .ومن
المفترض أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على األسواق
المالية .وأخي ًرا ،ستستفيد شركة قطر للتأمين كثيرًا
من المصالحة الخليجية ،ومشاريع كأس العالم
لكرة القدم  ،2022وخطط التوسع في انتاج الغاز
الطبيعي المسال في دولة قطر.

وأدى تفشي جائحة كوفيد ،19-إلى إلغاء فعاليات
عديدة وانقطاع األعمال التجارية وتوقف الرحالت،
مما خلق تأثير سلبي ضخم على صناعة التأمين في
كافة أرجاء العالم .وقد تأثرت هذه الصناعة كذلك،
بالكوارث الطبيعية ،فقد ضربت الواليات المتحدة
األمريكية أكثر من  30إعصارًا مسمى .وبشكل عام،
عانت الصناعة من خسائر اكتتاب هائلة خالل عام
 ،2020ولم تكن شركة قطر للتأمين استثناء .وعلى
الرغم من العوائق والتحديات التي واجهتنا ،أثبتت
شركة قطر للتأمين قدرتها على الصمود وضمنت
أن رأس مالها وتصنيفها لم يتأثرا.

األداء المالي

اآلفاق االقتصادية
تضرر االقتصاد العالمي بشدة في عام  ،2020من جراء
تفشي جائحة كوفيد .19-وعانت المنطقة بقوة
من اآلثار الناشئة عن األزمة ،حيث انخفضت أسعار
النفط إلى مستويات قياسية وتوقفت األنشطة
االقتصادية .وينعكس تأثير االضطرابات االقتصادية
في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بنسبة  ٪4.36وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لدول
مجلس التعاون الخليجي بنحو .٪6

ومن المتوقع أن تظل األسواق المالية متقلبة في
عام  ،2021بسبب استمرار تأثير جائحة كوفيد،19-
وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة .غير أن
مجموعة قطر للتأمين ستواصل اتباع نهج أعمالها
المرن وستركز على جهود التحويل الرقمي إلى جانب
مبادرات أخرى لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في
العمليات ،مما ستؤدي إلى خفض تكلفة العمليات
وتحسين الربحية العامة.
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وفي حين تأثرت األعمال الدولية التابعة للمجموعة
بشكل سلبي بالتحديات غير المسبوقة التي
واجهتها في  ،2020فقد حققت عمليات التأمين في
أداء
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى ً
متمي ًزا خالل العام .وبدورها ساهمت تدابير اإلغالق
الصارمة التي تم فرضها ،في الحفاظ على األداء
الموائم ،حيث شهدت خطوط األعمال في قطاع
ً
انخفاضا في مستوى
السيارات واألعمال الطبية
المطالبات .وظل إجمالي األقساط المكتتبة مستقر
خالل العام عند  12.20مليار ريال قطري ،مقارنة بـ 12.06
مليار ريال قطري لعام  .2019وافادت تقارير العمليات
المباشرة لشركة قطر للتأمين في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا تسجيل إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة بلغ  2.3مليار ريال قطري ،مقارنة بـ
 2.2مليار ريال قطري في عام .2019
وحصدت الشركة المزيد من الثمار لمكانتها الرائدة
ولكونها أكثر شركات التأمين تطورًا في رقمنة
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التأمينات الشخصية .وتأثر صافي نتائج االكتتاب
لمجموعة قطر للتأمين لهذا العام بشكل مباشر
بالخسائر الناشئة عن أحداث السوق العالمية المبلغ
عنها والناجمة عن تفشي الجائحة .حيث قدرت
الخسائر بـ  595مليون ريال قطري ،مقارنة بأرباح
قدرها  282مليون ريال قطري في عام .2019
وعلى الرغم من تأثر الربح اإلجمالي باالضطرابات
المالية العالمية ،إال أن فريق االستثمار قام بعمل
جيد لكسب استثمار وإيرادات أخرى بقيمة 1٫366
مليون ريال قطري ،مقارنة بـ  1٫036مليون ريال قطري
في عام .2019
وتظل شركة إبيكيور إلدارة االستثمار ذ.م.م الحاصلة
على عدة جوائز ،والمملوكة بالكامل لشركة قطر
للتأمين ،أكبر مدير استثمار في دولة قطر وواحدة من
أكبر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي،
مع أصول استثمارية تزيد عن  7مليارات دوالر أمريكي
(بما في ذلك األصول الخارجية تحت اإلدارة “.)”AUM
وتوظف إبيكيور أفضل خبراء االستثمار المؤهلين
في فئتها وهي واحدة من قنوات اإليرادات الرئيسية
غير التأمينية للمجموعة .وما زال وضع رأس المال
والسيولة لدى مجموعتنا قويا ويشهد على توفير
أمن ممتاز لحاملي وثائق التأمين في مواجهة العديد
من أوجه عدم اليقين السائدة .وتواصل شركة قطر
للتأمين الحفاظ على المستويات المناسبة المعدلة
حسب المخاطر لكفاية رأس المال من وجهة نظر
تنظيمية وحسب وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز
العالمية ووكالة التصنيف ايه ام بست .وأدى سعي
شركة قطر للتأمين المستمر نحو تحسين كفاءة
العمليات واألتمتة إلى زيادة تحسين نسبة النفقات
اإلدارية والمنخفضة بالفعل لعملياتها األساسية
إلى  .٪6.2وبشكل عام ،أعلنت المجموعة عن صافي
ربح موحد قدره  126مليون ريال قطري لعام  ،2020مما
نتج عنه ربحية السهم  0.004ريال قطري لكل سهم.
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العمليات الدولية

الجوائز والتقدير

حققت عملياتنا الدولية إجمالي أقساط التأمين

لم يختلف عام  2020كثيرًا عن األعوام السابقة ،وذلك

المكتتبة  9.9مليار ريال قطري ،مقارنة بـ  9.8مليار

عندما يتعلق األمر بالفوز بالجوائز .ويسعدني أن

ريال قطري في عام  ،2019وتمثل اآلن  ٪81من إجمالي

أبلغكم بأن المجموعة تم تكريمها في مناسبات

قاعدة أقساط المجموعة .نحن نواصل جهودنا

عديدة.

المستمرة بصرامة للتخلص من مخاطر األعمال غير
الهادفة للربح والتخصيص الحكيم لقدرة المخاطر
من المخاطر الشديدة الخطورة وكثافة رأس المال
إلى خطوط األعمال األقل تقل ًبا واألقل خطورة .كما
واصلت المجموعة اتباع سياستها الحكيمة لتعزيز
االحتياطي عبر األعمال الدولية.

التطورات في قطر وعبر منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
افادت تقارير  QIC Insuredعن تحقيقها نمو مطرد
من خالل االبتكارات المستمرة ،والتعاون االستراتيجي،
وتعزيز قنوات التوزيع الرقمي .وبتطبيق الخوارزميات
المحسنة القائمة على الذكاء االصطناعي والتحليل
التنبئي عبر جميع العمليات ،نجحنا في تحقيق
أفضل العمليات التي عززت بدورها رضا العمالء
وكفاءة التكاليف .وقد أثرت الجهود الرامية إلى
اعتماد التكنولوجيا وتحسينها باستمرار في عملياتنا
تأثيرا إيجابيا على كفاءة العمليات.

حيث تم إدراج شركة عنود تكنولوجيز ،وهي شركة

المسؤولية االجتماعية للشركات

مملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين في قائمة

حققت شركة قطر للتأمين نجاحات كبيرة على
مر السنين ،ولكنها لم تغفل عن مسئولياتها
االجتماعية .حيث تشكل أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركة عنص ًرا رئيسيًا من شخصيتها
الجوهرية .وفي عام  ،2020تم تخصيص  10.8مليون
ريال قطري ( ٪2.5من ارباح العمليات المحلية في
قطر) لدعم أنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية.

عام  2020ألفضل عشر شركات رائدة في تكنولوجيا
التأمين في العالم من قبل منظمة  ACORDو
 .Alchemy Crewيدعم هذا الفوز قوة شركة
قطر للتأمين في المجاالت الرئيسية مثل “التعاون” و
“االستدامة والشمول” و “بناء النظام البيئي العالمي”.
وهو بمثابة إقرار بنجاح استراتيجية العمل التي
وضعتها مجموعة قطر للتأمين في توظيف أحدث
التكنولوجيات في عمليات التأمين وإعادة التأمين،
وفي تسويق هذه القدرات لصناعة التأمين بوجه

األعلى” من قبل مجلة “األصول” للعام الثالث على

وسنواصل المضي قدما لتطوير قدرتنا على االبتكار
المستمر والتحويل الرقمي لنموذج أعمالنا الذي
سيكون حاسمًا في الحفاظ على مكانتنا الرائد.

عام .تحتل االستثمارات قمة أولويات شركة قطر
للتأمين ،مما جعلها تحصد لقب “شركة االستثمار
التوالي ،لقدراتها الفائقة في إدارة األصول.

استقطاب المواهب والتقطير
لطالما شددت شركة قطر للتأمين على التأكد من

إدارة مخاطر
تتصدر إدارة المخاطر في المؤسسة جميع قراراتنا

الرئيسية والتقنية للشركة .وتولي لتأميم أو تقطير

للشركات .ويتجلى ذلك في حقيقة أن قدرتنا على

تطلعاتنا
سوف يكون عام  2021عامًا حاف ً
ال باألمل والفرص
واالبتكارات العظيمة والسعي المتجدد نحو تحقيق
المزيد من اإلنجازات الهائلة.

توظيف اصحاب الكفاءات ،ال سيما في المناصب

التجارية بوصفها جزءا ال يتجزأ من فلسفة امتثالنا

كما تستمر شركة قطر للتأمين في تعزيز القدرات
وتطوير المهارات لخلق جيل حديث من متخصصي
التأمين المحليين الذين يمكنهم تطوير أعمالنا
بشكل أكبر واالرتقاء إلى آفاق جديدة في السنوات
القادمة.

الوظائف قدر كبير من األهمية ،وذلك بما يتماشى
مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030م .وتشتهر

كفاية رأس المال على أساس المخاطر تعد من

شركة قطر للتأمين بجهودها المتواصلة في تدريب

أقوى المستويات ،التي تدعمها قاعدتنا الرأسمالية

وتطوير وتمكين الشباب القطري من أجل القيام

الكبيرة .ومما يزيد من تعزيزه قدرتنا على الوصول

باألدوار المؤسسية الصعبة وتولي مناصب اإلدارة

بسهولة إلى أسواق رأس المال وتوليد النمو العضوي.

التنفيذية بنجاح.

وفي الختام ،أود أن أعرب عن خالص امتناني إلى
الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وفريق
اإلدارة على دعمهم المستمر.

سالم خلف المناعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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فريق اإلدارة

فريق اإلدارة

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة

سلطان غني
مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة

سالم خلف المناعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

فارغيز ديفيد
المدير المالي للمجموعة

هيا المانع
الرئيسة اإلدارية للمجموعة

سونيل تالوار

سي .م .أونيكريشنان

أحمد الطباخ

مارك غراهام

شيراج دوشي

مايكل فان دير ستراتن

نائب رئيس المجموعة

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
عمليات الشرق األوسط وشمال إفريقيا

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية

رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

رئيس إدارة اإلستثمار للمجموعة

الرئيس التنفيذي ،قطر للتأمين
الدولية QIC Global
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اإلنجازات المحققة

اإلنجازات المحققة

1964 - 2008

1968

2000

1990

2003

1964

1986

1994

2002

• افتتاح فرع قطر للتأمين
بأبوظبي

2004
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لتؤمن
• اختيار قطر للتأمين
ِّ
خط إسالة الغاز الطبيعي
لشركة قطر للغاز

2007

• تأسيس شركة
قطر للتأمين

• إدارة جديدة،
برؤية جديدة

• تأسيس مجموعة
قطر للتأمين

• تأسيس العمانية القطرية
للتأمين

2008

• عائدات أقساط التأمين
تصل إلى  100مليون ريال
قطري

• تصنيف قطر
للتأمين من ِقبل
ستاندرد آند بَورز

2006

• تأسيس فرع قطر
للتأمين في دبي

• اإلعالن عن رؤية األلفية
الجديدة

• عائدات أقساط
التأمين تتجاوز المليار
ريال قطري

• تأسيس قطر للتأمين
الدولية

• تأسيس الكويتية القطرية
للتأمين
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2009 - 2020
2015

• كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي تؤسس فرعًا
في البوان في ماليزيا

2013

2011

• تأسيس شركة كيو
إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي

• أقساط التأمين تتجاوز
المليار دوالر أمريكي

• قطر إلعادة التأمين تفتتح
مكتب تمثيل في سنغافورة
وفرعًا في دبي

• قطر إلعادة التأمين تنتقل إلى
برمودا
• إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة يتجاوز الملياري
دوالر أمريكي لعام كامل

صنفت شركة قطر للتأمين
• ُ
كأول بيت إستثماري في
منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا
• تم االكتتاب في االكتتاب
العام للشركة العمانية
قطرية للتأمين  1.4مرة
• فازت شركة قطر إلعادة
التأمين ،بجائزة «بوند»
للعام

2012

2009

2014

• صافي األرباح يتخطى
المليار ريال قطري

2016

• االستحواذ على شركة
أنتاريس

• قطر للتأمين تحصد جائزتين
مرموقتين في حفل توزيع جوائز
MENA Fund Manager
• قطر للتأمين تحصل على جائزة
أفضل تحول رقمي في مجال التأمين
• حصلت قطر للتأمين على لقب
«شركة االستثمار األعلى» في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

• إنضمام أنتاريس الى منصة منصة
ليويدس الصينية فى شنغهاي
• عائدات أقساط التأمين تتجاوز
 9.9مليار ريال قطري

• االحتفال بمرور  50عامًا
للشركة

2018
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• استحواذ شركة «قطر إلعادة التأمين»
( )Qatar-Reعلى «ماركرستدي» خطوة
مهمة في طريق إستراتيجية التوسع
العالمية لمجموعة قطر للتأمين
• قطر إلعادة التأمين تفتتح فرعً ا لها
في لندن
• قطر للتأمين تحصل على جائزة
األداء المتميز لمديري الصناديق بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2017
• تمت تسمية محطة الخليج الغربي (قطر
ريل) باسم مجموعة قطر للتأمين
• قطر للتأمين تحصد على لقب أفضل
شركة استثمارية في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
ُ
ُ
• مجموعة قطر للتأمين تطلِق برنامج
التطوير المهني QIC Learning
• «العمانية القطرية للتأمين» ُتتوج بجائزة
أفضل الشركات أداء من جوائز AIWA
• قطر إلعادة التأمين ( )Qatar-Reتحصد
التصنيف الـ  27عالميا ضمن أكبر خمسين
شركة إعادة تأمين
• تمثيل مجموعة قطر للتأمين في منتدى
إصالحات قانون العمل الذي استضافتها
غرفة تجارة وصناعة
• قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

• تعيين السيد سالم خلف
المناعي رئيسًا تنفيذيًا
لمجموعة قطر للتأمين
• شركة قطر للتأمين تصدر
سندات رأسمالية ثانوية
دائمة من الفئة الثانية
بمبلغ  300مليون دوالر
أمريكي

2020

• تأسيس شركة قطر
إلعادة التأمين

• افتتاح قطر إلعادة التأمين
فرعين في برمودا وزيورخ
ومكتب تمثيل في لندن

• قطر للتأمين تحصل على جائزة
أفضل شركة تأمين على السيارات
في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا

• قطر إلعادة التأمين تحتل المركز
الــ  35من ضمن أفضل  50شركة
عالمية إلعادة التأمين

• تصنيف الشركة من ِقبل
وكالة A.M. Best
• تأسيس قطر للتأمين
األوروبية المحدودة

2017

• تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة
لويدز آسيا في سنغافورة

2019

• قطر إلعادة التأمين تصنف من
بين أفضل  50شركة تأمين في
العالم

• طرحت شركة قطر إلعادة
التأمين سندات ثانوية من
الشريحة الثانية دائمة غير
قابلة لالستدعاء ٥.٥بقيمة ٤٥٠
مليون دوالر امريكي

• الشركة العمانية القطرية للتأمين
تحصد لقب أفضل شركة تأمين
للخدمات عبر اإلنترنت والتأمين على
السيارات في عُ مان

صنفت شركة قطر
• ُ
للتأمين للعام الثالث
على التوالي كأفضل
دار استثمار في منطقة
الشرق األوسط وشمال
إفريقيا
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المسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية
جانبـا حيويًا من جوانب شـخصية مجموعة قطـر للتأمين.
تشـكل المسـؤولية االجتماعيـة للشـركات،
ً
وبالنسـبة للمجموعـة ،فإنهـا تتمحـور حـول إرسـاء عالـم أفضـل بالتزامـن مـع بنـاء محفظـة أعمالهـا.
وقـد نجحـت فـي تحقيـق ذلـك ،مـن خلال دعم العديـد مـن مبـادرات الخدمـة االجتماعية والمشـاركة
فـي الحفـاظ علـى البيئـة ،حيـث دأبـت الشـركة فـي بـذل جهودهـا الحثيثـة انطالقاً مـن التزامهـا نحو
رسـالتها المجتمعية.
جنبا
لقـد سـمح لنـا الوعـي االجتماعـي باالسـتجابة والمشـاركة فـي االهتمامـات المشـتركة للمجتمـع
ً
إلـى جنـب مـع تعـاون عمالئنـا وشـركاء األعمـال والشـركات التابعـة لنـا .وعبـر إطلاق العنـان إلمكاناتنا
الكاملـة ،تعهدنـا بمواصلـة صياغـة مجتمعـات مرنة ،األمر الذي من شـأنه أن يخلـق بطبيعته مجتمعا
مسـتقرا وأمة مسـتدامة.

االستدامة في شركة قطر للتأمين
نطبـق فـي شـركة قطـر للتأميـن مبـادئ االسـتدامة
فـي كافـة مراحـل أعمالنا .ونتبـع أفضل الممارسـات
لتقليـل البصمـة الكربونيـة ،ليـس فقـط للحفـاظ
اسـتمرارية أعمالنـا ،ولكـن ً
أيضـا لحمايـة البيئـة التـي
نعمـل فيهـا .وتحقيقاً لهـذه الغاية ،لقد تـم اعتماد
سـبل عديـدة مـن شـأنها أن تخفـض اسـتهالك
الطاقـة وتحافـظ علـى الميـاه وتدعـم المبـادرات لرد
الجميـل للمجتمـع.
وقـد أجـرت شـركة قطـر للتأميـن تغييـرات واسـعة
النطـاق بهـدف الحد من االسـتهالك الكلـي للطاقة،
ممـا جعلهـا أكثـر كفـاءة بشـكل عـام .وعلى سـبيل
المثـال ،بصـدد خفـض اسـتهالك الطاقـة الكلـي،
شـجعت شـركة قطـر للتأميـن الموظفيـن علـى
إيقـاف تشـغيل أجهـزة الكمبيوتـر والطابعـات
واألجهـزة الكهربائيـة األخـرى قبـل مغـادرة المكتب.
كمـا يتـم صيانـة المرافـق بانتظـام لضمـان عملهـا
بطريقـة تتسـم بكفـاءة عاليـة فـي تقليل اسـتهالك
الطاقـة.
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وكذلـك ،تـم تحويـل أنظمـة اإلضـاءة إلـى تقنيـة
 LEDالموفـرة للطاقـة ،ولتعزيـز درجـة كفـاءة
الطاقـة ألنظمـة التدفئـة والتهويـة وتكييـف الهـواء،
تـم تركيـب محـوالت تقلـل مـن اسـتهالك الطاقـة
اإلجمالـي إلـى الحـد األدنـى خاصـة بعـد سـاعات
العمـل وفـي عطلات نهايـة األسـبوع .ولقـد اعتمدنا
إجـراءات تهـدف إلـى تقليـل اسـتهالك الـورق وتبنـى
أليـة تخزيـن الملفـات وفـق الطـرق رقميـة مختلفـة.
وقـد شـاركت قطـر للتأميـن فـي العديـد مـن
الفعاليـات االجتماعيـة والبيئيـة والمجتمعيـة
فـي إطـار الوفـاء برسـالتها المجتمعيـة والتزامهـا
بالمسـؤولية االجتماعيـة للشـركات .وفـي كل عـام،
تخصـص الشـركة حوالـي  ٪2.5مـن األربـاح الـواردة
مـن مشـاريعها داخـل دولـة قطـر لدعـم األنشـطة
المتعلقـة بالقضايـا الخيريـة والفعاليـات الرياضيـة
والثقافيـة التـي تدعـم قيـم المجتمـع ،وتسـاهم
فـي إرسـاء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام .وبينمـا تمضـي
الشـركة قدماً ،سـتواصل دعم مثـل هـذه المبادرات
إلحـداث تأثيـر قابل للتطوير ووضع األسـاس لمجتمع
ديناميكـي وأمـة مسـتدامة.
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مشاركات المسؤولية االجتماعية
للشركات في عام 2020م

حملة للتبرع بالدم
نظمـت قطـر للتأميـن حملة للتبـرع بالدم عبـر وحدة
متنقلـة كاملـة التجهيـز وذلـك بالتعـاون مـع وحـدة
التبـرع بالـدم بمؤسسـة حمـد الطبيـة .وتعتبـر حملـة
التبـرع بالـدم بالنسـبة لمجموعـة قطـر للتأميـن هـي
مبـادرة اجتماعيـة هامـة ،ممـا يخلـق تأثيـ ًرا مجتمع ًيـا
إيجاب ًيا.

رعاية معرض كتارا الدولي للكهرمان
معـرض كتـارا الدولـي للكهرمان هـو األول من نوعه،
وكان برعايـة شـركة قطـر للتأميـن ،حيـث تضمـن
المعـرض تشـكيلة نـادرة ال تقـدر بثمـن للكهرمـان
الطبيعـي الحـر مـن جميع أنحـاء العالم .كما شـكل
المعـرض ملتقـى لتجـار وهـواة مـع الحرفييـن الذيـن
صنعـوا الخـرز يدو ًيـا .لقد سـمح لنا الوعـي االجتماعي
باالسـتجابة والمشـاركة فـي االهتمامات المشـتركة
للمجتمـع جن ًبـا إلى جنب مع تعاون عمالئنا وشـركاء
األعمـال والشـركات التابعـة لنـا.

حشد أكثر من مليون دوالر لتوفير
المستلزمات الطبية لمكافحة جائحة
كوفيد 19-في برمودا
تـم إدراج شـركة قطـر للتأميـن جلوبـال ،كمسـاهم
فـي مجلـس المستشـفيات فـي برمـودا ،لتوفيـر
معـدات طبيـة لمكافحـة جائحـة كوفيـد19-
العالميـة ،وتـم حشـد مبلـغ  1٫044٫000دوالر أمريكـي،
بشـكل جماعـي لتأمين اإلمدادات والمعـدات الطبية
األساسـية ،بمـا في ذلك معـدات الحماية الشـخصية
وأجهـزة التهويـة ،بالتعـاون مـع الشـركات الدوليـة
والمحليـة فـي برمـودا.

راعي التأمين الرسمي لمعرض كتارا الدولي
للصيد والصقور «سهيل»
ُيقـام معـرض سـهيل فـي مؤسسـة الحـي الثقافي
كتـارا ،ويعتبـر أكبـر معـرض دولـي متخصـص فـي
مجـال الصقـور ومسـتلزماتها ويضم مشـاركين من
مختلـف دول العالـم.
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رعاية الجائزة السنوية لمعهد التأمين
في لندن السنوية
الرعايـة السـنوية لجائـزة شـركة قطـر للتأميـن
العالميـة لالكتتـاب (وحـدة االكتتـاب االسـتراتيجي
 )995بالتعـاون مـع معهـد التأميـن فـي لنـدن.
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أداء سهم الشركة
في عام ٢٠٢٠م

أداء سهم الشركة
في عام ٢٠٢٠م
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت
أداء متفاوتًا في 2020
ً

 - ٢٠ديسمبر

 - ٢٠نوفمبر

 - ٢٠أكتوبر

 - ٢٠سبتمبر

 - ٢٠أغسطس

 - ٢٠يوليو

 - ٢٠يونيو

 - ٢٠مايو
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QATI QD Equity

مؤشر DSM

 - ٢٠أبريل

وأعلنت دولة قطر عن موازنة  2021بإنفاق ضخم على
المشاريع الكبرى ،وكذلك على التعليم والصحة،
مؤكدة على أهمية هذين القطاعين .وقد تم
تخصيص مبلغ  19.8مليار دوالر أمريكي للمشاريع
الكبرى ،أي ما يعادل  ٪37من إجمالي اإلنفاق بقيمة

60.00
 - ٢٠مارس

ساعدت استجابة السياسة القوية من قبل الحكومة
القطرية في تخفيف اآلثار الصحية واالقتصادية
للوباء وانخفاض أسعار النفط.

75.00

 - ٢٠فبراير

وكان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
متفاو ًتا .وظل غالبيتهم في المنطقة الحمراء خالل
معظم ايام السنة متأثرين بوباء فيروس كورونا
وتراجع أسعار النفط .وتفوقت المملكة العربية
السعودية على نظيراتها في دول مجلس التعاون
الخليجي ،حيث كسبت  3.6في المائة في عام ،2020
في حين استقر أداء دولة قطر وأغلقت أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى العام على تراجع.

90.00

 - ٢٠يناير

وظل أداء أسهم شركة قطر للتأمين متقل ًبا في
عام  2020مقابل أداء مؤشر بورصة قطر ،حيث تأثرت
نتائج عام  2020سل ًبا بآثار جائحة فيروس كورونا
وخسائر  .CATوانخفضت أسهم شركة قطر للتأمين
بنسبة  25.3في المائة خالل العام ،مقابل أداء ثابت
سجله مؤشر بورصة قطر .ولتعديل توزيعات األرباح،
فإن إجمالي عوائد شركة قطر للتأمين لعام 2020
سيكون  .٪21.4-كما انخفض مؤشر التأمين في
بورصة قطر بنسبة  12.4في المائة في عام .2020

ً
انتعاشا تدريج ًيا في
ويتوقع صندوق النقد الدولي
دولة قطر مع توقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بنسبة  2.7في المائة في عام ،2021
مدعوما بزيادة إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.
ً
وسيفضي توسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج دولة
قطر من الهيدروكربونات بنحو  64في المائة بحلول
عام  .2027وستوفر بطولة كأس العالم لكرة القدم
فرصا لدولة قطر والمنطقة .كما تشير
المقبلة
ً
التوقعات إلى أن ما يزيد عن  1.7مليون شخص قد
يزورون قطر خالل البطولة مع ما يقرب من  500000زائر
ازدحاما.
في البالد في أكثر األيام
ً

105.00

 - ١٩ديسمبر

عاما استثنائ ًيا بكافة المعايير
لقد كان عام ،2020
ً
بالنسبة لألسواق العالمية .حيث تسببت إجراءات
التحفيز غير المسبوقة واختراقات اللقاحات في
أعقاب انهيار فيروس كورونا إلى انتعاش سريع في
سوق األسهم مما دفعها إلى مستويات قياسية.
وارتفع مؤشر  MSCIالعالمي بنسبة  14.1في المائة.
وجاء مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة في أعقاب ارتفاع
األسواق العالمية بنسبة  15.8في المائة .وتعافى
خام برنت في نهاية العام لكنه أغلق العام على
انخفاض بنسبة  21.5في المائة.

 53.5مليار دوالر أمريكي كما خصصت الميزانية
أموا ً
ال لتطوير أراضي المواطنين من خالل توفير
بنية تحتية متكاملة من المياه والكهرباء والصرف
الصحي والطرق وجميع المرافق األخرى في مختلف
مناطق الدولة .وسيؤدي تطوير هذه األراضي إلى
التوسع في المجتمعات السكنية  ،مما يعزز التوسع
توظهر ميزانية عام  2021مرونة دولة
العمرانيُ .
قطر وقوة تحملها وسط تأثير الوباء على االقتصاد
العالمي.

120.00

مؤشر QINS

وفي الخامس من شهر يناير ،وخالل قمة دول
مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية
السعودية ،وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية تضامن واستقرار إلنهاء  43شه ًرا من الحصار
المفروض على دولة قطر .وسيسفر إنهاء الحصار
إلى تحقيق االستقرار السياسي في المنطقة وبناء
كتلة أقوى لمجلس التعاون الخليجي .كما أن فتح
المجال الجوي والحدود البرية سيساعد السياحة
(الترفيهية والتجارية) والتجارة واالستثمار في
المنطقة .وسيستفيد قطاعا العقارات والضيافة
مع انحسار الوباء وبدء وصول السياح من دول مجلس
التعاون الخليجي لزيارة دولة قطر .باإلضافة إلى
ذلك ،سيحصل التمويل والسيولة في البنك القطري
على دفعة .وشهد النظام المصرفي القطري
تدفقًا للودائع يصل إلى  30مليار دوالر أمريكي عندما
ُفرض الحصار الذي تمت إدارته عن طريق ضخ  40مليار
دوالر أمريكي للسيولة من قبل الحكومة.
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نظرة عامة على
األداء المالي

نظرة عامة على
األداء المالي

التأمين

صافي الربح العائد على مساهمين
الشركة األم

إجمالي األصول

إجمالي األقساط

نتائج االكتتاب الصافية
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ﻣﺤﻠﻴ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ُ
وﺿﺪ اﺿﺮار
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االستثمارات
توزيع االستثمارات حسب النوع

االستثمارات والخزينة
(بالمليون ريال قطري)
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137

133

125

131

139
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إيرادات اإليجارات

42

47
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51
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إيرادات اتعاب االستشارات

11

17
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17

53

إيرادات توزيع األرباح
الربح الناتج عن بيع االستثمارات

ارباح بيع االستثمارات العقارية

150

176

55

-
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حقوق المساهمين (مليون ريال قطري)

2018

2019

2020

بنود أخرى

24

)(9

17

160

85

رأس المال

3.189

3.266

3,266

-

-

)(67

)(2

عالوة إصدار

2.554

2.554

2,759

1,036

826

958

902

االحتياطي القانوني

635
287

635
287

635
287

احتياطي (خسائر) القيمة العادلة

)(314

177

400

32

32

32

بنود أخرى لحقوق الملكية

)(37

)(39

21

األرباح المدورة

1.380

1.336

806

7,726

8,453

8,194

المسيطرة
الحصة غير ُ

246

147

87

سندات ثانوية دائمة

1.616

1.616

2,697

حقوق المساهمين

9,587

10,216

10,990

خسائر اإلنخفاض في القيمة
1,366

اإلجمالي

االحتياطي العام
احتياطي الكوارث

حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم
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تقرير مراقب
الحسابات المستقل

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام
شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.

تقرير حول تدقيق
البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقـد دققنـا البيانات المالية الموحدة لشـركة قطر
للتأميـن ش.م.ع.ق“( .الشـركة األم”) وشـركاتها
التابعـة (يشـار إليهـم جميعـاً بـــ “المجموعــة”)
والتــي تتضمـــن بيـان المركـــز المالـــي الموحــد
كمـــا فـي  31ديسـمبر  ،2020وبيـان الربـح أو الخسـارة
الموحـد ،وبيـان الدخـل الشـامل الموحـد ،وبيـان
التدفقـات النقديـة الموحـد ،وبيـان التغيـرات فـي
حقـوق المسـاهمين الموحـد للسـنة المنتهيـة
فـي ذلـك التاريـخ ،وإيضاحات حـول البيانـات المالية
الموحـدة تتضمـن ملخص للسياسـات المحاسـبية
الهامـة.
فـي رأينــا أن البيانــات الماليــة الموحـدة المرفقـة
تظهــر بعدالة ،مـن كافة النواحـي المادية ،المركز
المالـي الموحـد للمجموعـة كمـا فـي  31ديسـمبر
 2020وأدائهـا المالـي الموحـد وتدفقاتهـا النقديـة
الموحـدة للسـنة المنتهيـة فـي ذلـك التاريـخ وفقًا
للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة (.)IFRSs

أساس الرأي
لقـد قمنـا بأعمـال التدقيق وفقاً للمعاييـر الدولية
للتدقيـق ( .)ISAsويـرد الحقاً فـي هـذا التقريـر
بيـان لمسـؤولياتنا بموجـب تلـك المعاييـر فـي
فقـرة مسـؤولية مراقـب الحسـابات حـول أعمـال
تدقيـق البيانـات الماليـة الموحـدة .وفقاً لمعاييـر
أخالقيـات المحاسـبين المهنييـن الصـادرة عـن
مجلـس المعاييـر األخالقيـة الدوليـة (بمـا في ذلك
المعاييـر الدوليـة لالسـتقاللية) (،)IESBA Code

فإننـا كيـان مسـتقل عـن المجموعـة ،وقـد قمنـا
بتلبيـة مسـؤولياتنا األخالقيـة األخـرى ذات الصلـة
المتعلقـة بتدقيقنـا للبيانـات الماليـة الموحـدة
وفقاً للمتطلبـات المهنيـة ذات الصلـة فـي دولـة
قطـر ،وقـد وفينـا مسـؤولياتنا األخالقيـة األخـرى
وفقاً لمعاييـر أخالقيـات المحاسـبين المهنييـن.
فـي رأينـا أن أدلـة التدقيـق التـي حصلنـا عليهـا
كافيـة وتوفـر أساساً مالئمًا يمكننـا من إبـداء رأينا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمـور الهامة حول أعمـال التدقيق ،في تقديرنا
المهنـي ،هـي تلـك األمـور األكثـر أهميـة خلال
تدقيـق البيانـات الماليـة الموحـدة للسـنة الحاليـة.
وقـد تـم تنـاول هـذه األمـور خلال إجـراء أعمـال
التدقيـق للبيانـات الماليـة ككل وفـي تكويـن رأينـا
حولهـا ،كمـا وأننـا ال نقـدم رأيا منفصال بشـأن هذه
االمـور .وفيمـا يلـي بيـان لكيفيـة تنـاول كل أمر من
هـذه األمـور خلال أعمـال التدقيـق.
لقـد وفينـا بالمسـؤوليات الموضحـة فـي فقـرة
مسـؤولية مراقـب الحسـابات حـول أعمـال تدقيـق
البيانـات الماليـة الموحـدة فـي تقريرنـا هـذا ،بمـا
وبناء
فـي ذلك فيمـا يتعلق بأمـور التدقيق الهامـة.
ً
عليـه ،تضمنـت أعمال التدقيق التـي قمنا بها تنفيذ
إجـراءات تهـدف إلـى االسـتجابة لتقييمنـا لمخاطـر
األخطـاء الماديـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة.
كمـا وتقـدم نتائج إجـراءات التدقيق التـي قمنا بها،
بمـا فـي ذلـك اإلجـراءات المتخـذة لمعالجـة األمور
الموضحـة أدناه ،أساساً لرأينا حول تدقيـق البيانات
الماليـة الموحـدة المرفقـة.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
استبعاد شركة تابعة
ً
تفصيلا فـي إيضـاح  41العمليـات الغيـر
كمـا هـو مبيـن
مسـتمرة ،في ديسـمبر  2020قامت المجموعة باسـتبعاد
 60٪مـن حصتهـا فـي شـركة كيـو إل إم لتأمينـات الحيـاة
والتأميـن الصحـي ذ.م.م )QLM( .عـن طريـق االكتتـاب
العـام األولـي ( )IPOفـي بورصـة قطـر ،مـع االحتفـاظ
بحصـة بنسـبة  25٪فـي الكيـان المـدرج شـركة كيـو
إل إم لتأمينـات الحيـاة والتأميـن الصحـي ش.م.ع.ق.
( .)QLM Q.P.S.C.بعـد االسـتبعاد ،تم تسـجيل الحصة
المحتفـظ بهـا كاسـتثمار فـي شـركة زميلـة كمـا هـو
مبيـن فـي إيضـاح .8
تشـمل المجاالت الرئيسـية لألحكام في هـذه المعاملة
تقييـم فقـدان السـيطرة ،وحسـاب الربح أو الخسـارة عند
فقدان السـيطرة؛ المحاسـبة عـن الحصـة المحتفظ بها؛
واإلفصاح وعـرض النتائج.
نظـرًا ألهميـة المعاملـة وتأثيرهـا علـى المركـز المالـي
للمجموعـة كمـا فـي  31ديسـمبر  2020ونتائـج السـنة
المنتهيـة فـي  31ديسـمبر  ،2020فإننـا نعتبـر هـذا األمر من
أمـور التدقيـق الرئيسـية.
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تضمنـت إجـراءات التدقيـق التـي قمنـا بهـا ،مـن بيـن أمـور
أخـرى ،الحصـول علـى الموافقـات القانونيـة والتنظيميـة
وموافقـات مجلـس اإلدارة ذات الصلـة السـتبعاد حصـة
المجموعـة فـي الشـركة التابعـة وتقييـم مـا إذا كانـت
المجموعـة قـد فقـدت السـيطرة علـى شـركة كيـو
ً
وفقـا للمعيـار
إل إم لتأمينـات الحيـاة والتأميـن الصحـي
الدولـي للتقاريـر الماليـة .10
قمنـا بتقييم سياسـات وإجـراءات المجموعة للمحاسـبة
ً
وفقـا للمعاييـر الدوليـة
عـن العمليـات الغيـر مسـتمرة
للتقاريـر الماليـة وقمنـا بتحليـل اآلثـار الماليـة للعمليـات
الغيـر مسـتمرة وتـم فصلهـا بشـكل مناسـب عـن
العمليـات المسـتمرة.
لقـد تحققنـا ً
أيضـا ممـا إذا كانـت الحصـة المحتفـظ بهـا
في شـركة كيو إل إم لتأمينـات الحياة والتأمين الصحي
ش.م.ع.ق )QLM Q.P.S.C.( .تـم احتسـابها بشـكل
ً
وفقـا لمتطلبـات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر
مناسـب
الماليـة وقمنـا التحقـق مـن الدقـة الحاسـبية لألربـاح
المرتبطـة بفقـدان السـيطرة ودقـة القيود اليوميـة التي
تـم إجراؤهـا لتسـجيل هـذه المعاملـة.
قمنـا بتقييـم عـرض وكفايـة اإلفصاحـات فـي البيانـات
الماليـة وامتثالهـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة.

تقييم مطلوبات عقود التأمين
تشـمل االحتياطيـات الفنية للتأميـن احتياطي المطالبات
القائمـة (“ ،)”OCRواحتياطـي األقسـاط غير المكتسـبة
(“ )”UPRواالحتياطـي المطالبـات المتكبّـدة وغيـر
المبلـغ عنهـا (“ .)”IBNRكما في  31ديسـمبر  ،2020تعتبر
االحتياطيـات الفنيـة للتأميـن ماديـة بالنسـبة إلجمالـي
مطلوبـات المجموعـة .كمـا تـم اإلفصـاح عـن االمـر فـي
إيضـاح  7حـول البيانـات الماليـة الموحـدة ،فـإن تحديـد
هـذه االحتياطيـات ينطـوي علـى أحـكام هامـة حـول
النتائـج المسـتقبلية غيـر المؤكـدة المتعلقـة بمدفوعات
الخسـائر وتغيير التعرض للمخاطر ،بما في ذلك التسـوية
الكاملـة النهائيـة اللتزامات حاملي وثائـق التأمين طويلة
األجـل .تسـتخدم المجموعـة عـدة نمـاذج تقييـم لدعـم
حسـابات االحتياطيـات الفنيـة للتأميـن .قـد يـؤدي تعقيد
النمـاذج إلى حـدوث أخطاء نتيجـة عدم كفايـة البيانات /
عـدم اكتمالهـا ،أو األسـاليب واالفتراضـات غير المناسـبة،
أو تصميـم النمـاذج أو تطبيقهـا.
االفتراضـات االقتصاديـة مثـل عائـد االسـتثمار ومعـدالت
التضخـم وأسـعار الفائـدة واالفتراضـات االكتواريـة مثـل
أنمـاط المطالبـات المبلـغ عنهـا وأنمـاط دفـع الخسـائر
واتجاهـات التكـرار وسـلوك العملاء ،إلـى جانـب بيانـات
الخسـارة التاريخيـة للمجموعـة هـي مدخلات رئيسـية
تسـتخدم لتقديـر هـذه المطلوبـات طويلـة األجـل.
نظـرًا ألهميـة التقديـر غيـر المؤكـد المصاحـب لتحديـد
االحتياطيـات الفنيـة للتأميـن ،فـإن هـذا االمـر يعتبـر مـن
أمـور التدقيـق الرئيسـية.
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خطوات التدقيق المتبعة لألمور الهامة
حول أعمال التدقيق

ركـزت إجـراءات التدقيـق لدينـا علـى تحليـل األسـاس
المنطقـي لالفتراضـات االقتصاديـة واالكتواريـة
المسـتخدمة مـن قبـل اإلدارة إلـى جانـب المقارنـة مـع
معاييـر الصناعـة المعمـول بهـا فـي تقديـر مطلوبـات
عقـود التأميـن وتقييم الكفـاءة والقـدرات والموضوعية
الخبـرات التـي تسـتخدمها اإلدارة فـي التقديـر.
لقـد أشـركنا خبـراء اكتوارييـن داخلييـن لمسـاعدتنا
فـي تقييـم مـدى معقوليـة المدخلات واالفتراضـات
الرئيسـية .قمنـا بتقييـم صحـة اختبـار كفاية المسـؤولية
للإدارة.
تضمـن عملنـا علـى اختبـارات كفايـة المطلوبـات تقييـم
دقـة البيانـات التاريخيـة المسـتخدمة ومعقوليـة
التدفقـات النقديـة المتوقعـة واالفتراضـات المعتمـدة
وإعـادة حسـاب االحتياطيـات الفنية للتأمين على أسـاس
العينـة ،في سـياق كل من المجموعة والخبـرة الصناعية
ومواصفـات الخدمـات المحـددة.
تشـمل إجراءاتنـا ً
أيضـا اختبـار الضوابـط علـى عمليـة البدء
والمراجعـة والموافقـة علـى المطالبـات عبـر مختلـف
خطـوط األعمال ،بما فـي ذلك عملية تسـوية المطالبات.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،قمنـا بتنفيـذ إجـراءات جوهريـة
الختبـار ،علـى أسـاس عينـة ،مخصـص المطالبـات المبلـغ
عنهـا مـن قبـل حامـل وثيقـة التأميـن والمسـجلة مـن
قبـل اإلدارة مـن خلال مراجعـة تقاريـر مقيمـي الخسـائر
والسياسـات الداخليـة لالحتياطيـات واالفتراضـات األخرى
التـي وضعتهـا اإلدارة.
علاوة علـى ذلـك ،قمنا بتقييـم مدى كفايـة اإلفصاحات
المتعلقـة بهـذه االحتياطيـات الـواردة فـي إيضـاح  7مـن
البيانـات الماليـة الموحدة.
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المعلومات األخرى في التقرير السنوي
للمجموعة لعام 2020

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال
تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتكـون المعلومـات األخـرى مـن المعلومـات
الـواردة في التقرير السـنوي للمجموعـة لعام ،2020
ولكنهـا ال تشـمل البيانـات المالية الموحـدة وتقرير
مراقب الحسابــات حــولها .من المتوقع أن يتاح لنا
التقريـر السـنوي للمجموعـة لعـام  2020بعـد تاريـخ
هـذا التقرير .إن رأينـا حول البيانـات المالية الموحدة
ال يتضمـن المعلومـات األخـرى ،وال نبـدي أي شـكل
مـن أشـكال التأكيـد حولهـا.

تتمثـل أهدافنـا فـي الحصـول على تأكيـد معقول
بـأن البيانـات الماليـة الموحـدة ككل خاليـة مـن
األخطـاء الماديـة ،سـواء الناتجـة عـن احتيـال أو
خطـأ ،وكذلـك إصـدار تقريـر مراقـب الحسـابات
الـذي يتضمـن رأينـا .إن التأكيـد المعقول هـو تأكيد
عالـي المسـتوى ،ولكنـه ال يعـد ضماناً بـأن أعمـال
التدقيـق التـي تـم القيـام بهـا وفقاً للمعاييـر
الدوليـة للتدقيق ( )ISAsسـوف تقـوم دائما بتبيان
األخطـاء الماديـة عنـد وقوعهـا .قـد تنشـأ األخطاء
مـن االحتيـال أو الخطـأ وينظـر فيهـا كأخطـاء
ماديـة ،بصـورة فرديـة أو إجماليـة ،إذا كان مـن
المحتمـل أن تؤثـر علـى القـرارات االقتصاديـة التـي
بنـاء علـى هـذه البيانـات
يتخذهـا المسـتخدمون
ً
الماليـة الموحـدة.

فيمـا يتعلـق بقيامنـا بتدقيـق البيانـات الماليـة
الموحـدة ،فـإن مسـؤوليتنا هـي االطلاع علـى
المعلومـات األخـرى عندمـا تكـون متاحـة واألخـذ
فـي االعتبـار ،خلال ذلـك ،مـا إذا كانـت هـذه
المعلومـات ال تتماشـي بصـورة ماديـة مـع البيانات
الماليـة الموحدة أو المعلومـات التي حصلنا عليها
خلال أعمـال التدقيق ،أو أنها تبـدو كأخطاء مادية.

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين
بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسـؤولة عـن إعـداد البيانـات الماليـة
الموحـدة وعرضهـا بصـورة عادلـة وفقاً للمعاييـر
الدوليـة للتقاريـر الماليـة ( ،)IFRSsوتشـمل هـذه
المسـؤولية أيضاً أنظمـة الرقابـة الداخليـة التـي
تحـدد اإلدارة أنهـا ضروريـة إلعـداد بيانـات ماليـة
خاليـة مـن األخطـاء الماديـة ،سـواء الناتجـة عـن
احتيـال أو خطـأ.
عنـد إعـداد البيانات الماليـة الموحدة ،تكـون اإلدارة
مسـؤولة عـن تقييـم قـدرة المجموعـة علـى
االسـتمرار فـي عملياتهـا وفقاً لمبـدأ االسـتمرارية
وكذلـك اإلفصـاح ،عنـد الحاجـة ،حـول األمـور
المتعلقـة بمبـدأ االسـتمرارية واسـتخدام أسـاس
مبـدأ االسـتمرارية المحاسـبي ،إال إذا كانـت اإلدارة
تنـوي تصفيـة المجموعـة أو إنهـاء عملياتهـا ،أو أنـه
ليـس لديهـا بديـل واقعـي غيـر ذلـك.
تتمثـل مسـؤولية مجلس اإلدارة في اإلشـراف على
عمليـة إعداد التقاريـر المالية للمجموعة.
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وكجـزء من أعمـال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية
للتدقيـق ( ،)ISAsفإننـا نقـوم بممارسـة التقديرات
المهنيـة ونحافـظ علـى التزامنـا المهنـي خلال
جميـع مراحـل التدقيـق .كمـا نقـوم أيضا بمـا يلي:
• تحديـد وتقييـم مخاطـر األخطـاء الماديـة فـي
البيانـات الماليـة الموحـدة ،سـواء الناتجـة عـن
احتيـال أو خطـأ ،والقيـام بإجـراءات التدقيـق
اسـتجابة لهـذه المخاطـر وكذلـك الحصول على
أدلـة تدقيـق كافيـة ومالئمـة توفـر أساساً إلبداء
رأينـا .تعـد مخاطـر عـدم تبيـان األخطـاء الماديـة
الناتجـة عـن االحتيـال أعلى مـن المخاطـر الناتجة
عـن الخطـأ ،حيـث قد يشـمل االحتيـال التواطؤ أو
التزويـر أو الحـذف المتعمد أو العـرض الخاطئ أو
تجـاوز الرقابـة الداخليـة.
• فهـم أنظمـة الرقابـة الداخليـة ذات الصلـة
بأعمـال التدقيـق بغـرض إعـداد إجـراءات تدقيـق
مناسـبة ،وليـس لغرض إبــداء رأينا حــول فعاليــة
أنظمـة الضبـط والرقابـة الداخليـة للمجموعـة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية
واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية
التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.

• مراجعـة مـدى مالءمـة اسـتخدام اإلدارة لمبـدأ
بنـاء علـى أدلـة التدقيـق
االسـتمرارية المحاسـبي،
ً
المقدمـة ،وكذلـك تحديـد مـا إذا كان هنـاك
أحـداث أو ظـروف ماديـة تلقـي بالشـك علـى
قـدرة المجموعـة علـى االسـتمرار وفقاً لمبـدأ
االسـتمرارية .فـي حـال اتضـح لنـا وجـود شـك
مـادي ،فـإن علينا لفـت االنتباه في تقريـر التدقيق
إلـى االفصاحـات ذات الصلـة فـي البيانـات
الماليـة الموحـدة أو تعديـل رأينـا إذا كانـت هـذه
االفصاحـات غيـر كافيـة .تعتمد نتيجـة المراجعة
علـى أدلـة التدقيـق التـي تـم الحصـول عليهـا
حتـى تاريـخ تقريـر مراقـب الحسـابات هـذا .وعلـى
الرغـم مـن ذلـك ،قـد تـؤدي األحـداث أو الظـروف
بعـد ذلـك التاريـخ إلـى عـدم اسـتمرار المجموعـة
وفقاً لمبـدأ االسـتمرارية.
• تقييم العرض العام وشكل ومحتوى البيانات
المالية الموحدة ،بما في ذلك االفصاحات،
وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة
تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة تحقق
العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.
• الحصـول علـى أدلـة تدقيـق كافيـة بشـأن
المعلومـات الماليـة لشـركات المجموعـة أو
األنشـطة التجاريـة للمجموعـة إلبـداء رأي حـول
البيانـات الماليـة الموحـدة .إننـا مسـؤولون عـن
التوجيـه واإلشـراف وتنفيـذ أعمـال التدقيـق
للمجموعـة .ونبقـى نحـن مسـؤولون فقـط عـن
رأينـا حـول أعمـال التدقيـق.
قمنـا بالتواصـل مـع مجلـس اإلدارة فيمـا يتعلـق،
مـن بيـن أمـور أخـرى ،بالنطـاق المخطـط للتدقيـق
وتوقيتـه ونتائـج التدقيـق الهامـة ،بمـا فـي ذلك أي
أوجـه القصـور الماديـة فـي الرقابـة الداخليـة التـي
قمنـا بتحديدهـا أثنـاء قيامنـا بأعمـال التدقيـق.

ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع
مجلس اإلدارة ،قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر
أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة
للسنة الحالية ،وبالتالي نعتبرها أمور تدقيق
هامة .ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب
الحسابات هذا ،إال في حال وجود قانون أو حكم
يمنع االفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر،
في حاالت استثنائية للغاية ،أنه ال يجب االفصاح
العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن
تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة
من اإلفصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية
والتنظيمية األخرى
وفـي رأينـا أن المجموعـة تحتفـظ بسـجالت
محاسـبية منتظمـة وأن البيانـات الماليـة الموحـدة
تراعـي أحـكام قانـون الشـركات التجاريـة القطري
رقـم  11لسـنة  2015واألحـكام السـارية لقانـون
مصـرف قطـر المركزي رقم  13لسـنة  2012والنظام
األساسـي للشـركة األم .لقـد حصلنـا علـى كافـة
المعلومـات وااليضاحـات التـي رأيناهـا ضروريـة
ألغـراض تدقيقنـا ،وحسـب علمنـا واعتقادنـا لـم
تقـع خلال السـنة أي مخالفـات للقوانيـن أعلاه أو
النظـام األساسـي للشـركة األم علـى وجـه قـد
يكـون لـه تأثيـر سـلبي مـادي علـى المركـز المالـي
الموحـد للمجموعـة أو أدائهـا المالـي.

عن إرنسـت ويـونـغ
أحمـــد سيـــــد
سجل مراقبي الحسابات رقم 326
الدوحة في  14فبراير 2021

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد بأننًا قد التزمنا
بأخالقيات المهنة فيما يتعلق باالستقاللية ،وقمنا
بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد
يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقديم
اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة.
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البيانات المالية الموحدة

بيان المركز
المالي الموحد

في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

2020
ألف ريـال قطري

بيان الربح
أو الخسارة الموحد

2019
ألف ريـال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

العمليات المستمرة

الموجودات
النقد والودائع قصيرة األجل

5

8,212,111

8,544,700

إجمالي أقساط التأمين

24

12,201,733

12,059,943

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

6

8,847,180

8,452,858

أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

24

)(4,047,574

)(1,894,518

موجودات عقود إعادة تأمين

7

7,302,864

5,099,804

صافي أقساط التأمين

8,154,159

10,165,425

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

8

430,196

149,638

الحركة في احتياطي األخطار السارية

764,146

)(198,850

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

عقارات ومعدات

11

133,486

146,935

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

24

2,082,660

1,997,342

شهرة وموجودات غير ملموسة

12

620,501

636,883

الحركة في المطالبات القائمة

24

)(1,268,152

309,204

42,583,713

39,415,314

صافي العمولة

24

)(2,200,552

)(2,877,374

إيرادات التأمين األخرى

24

2,472

8,229

)(594,896

282,198

إيرادات االستثمارات

25

1,331,063

1,088,968

تكاليف تمويل

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

إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى

1,350,578

1,022,829

15,183

13,622

770,865

1,318,649

)(652,084

)(627,001
)(82,147

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

24

صافي نتائج االكتتاب

المطلوبات
قروض قصيرة األجل

13

4,109,766

4,526,219

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

14

4,216,802

3,995,183

قروض

15

186,255

178,500

مطلوبات عقود تأمين

7

23,080,985

20,499,218

31,593,808

29,199,120

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

16.1

3,266,101

3,266,101

عالوة إصدار

16.2

2,759,194

2,759,194

إجمالي الدخل

احتياطي قانوني

17

634,567

634,567

المصروفات التشغيلية واإلدارية

احتياطي عام

18

287,000

287,000

االستهالك واإلطفاء

)(75,514

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

الحصص الغير مسيطرة

87,047

147,337

الربح بعد الضريبة

إجمالي حقوق المساهمين

الربح العائد إلى:

حصة الربح من الشركات الزميلة والمشروع المشترك

8
26

41

98,048

86,878

126,073

670,915

8,292,664

8,600,598

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 المالية الموحدة من قبـل مجلس اإلدارة بتاريـخ  14فبراير  2021ووقعهـا بالنيابة عن المجلس
كل من:

العائد األساسي/المخفف للسنة العائد إلى مساهمي الشركة األم بالريـال
القطري

27

)(0.004

0.174

العائد على السهم للعمليات المستمرة

عبداهلل بن خليفة العطية

سالم المناعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة
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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

634,567

-

-

-

-

-

-

-

-

634,567 2,759,194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,266,101

3,266,101
2,759,194

-

-

-

204,702

-

-

-

2,759,194

-

-

-

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

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

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

87,047

-

-

-

)(77,688

)(8,250

8,292,664

)(10,797

-

)(115,302

394,018

43,914

224,031

126,073

8,600,598

8,600,598

)(12,017

-

)(81,081

-

1,205,741

499,420

650,874

)(77,688

25,648

)(1,132

1,724

25,056

147,337

147,337

-

-

-

)(127,149

-

28,613

)(478,359

26,834

507,992

670,915

7,720,441

)(498,165

1,177,128

26,834

-

8,572

20,041

245,873

7,966,314

)(5,382

7,725,823

57

245,816

)(5,325

7,971,639

)(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

الحصص غير
المسيطرة
ألف
ريـال قطري

إجمالي حقوق
المساهمين
ألف
ريـال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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-

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم من:

-

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

)(313,851

إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة

394,018

1,205,741

634,567 2,554,492

إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة

394,018

1,205,741

احتياطي
عام
ألف
ريـال قطري

الحصص غير المسيطرة

25,648

28,613

رأس المال
ألف
ريـال قطري

الدخل الشامل اآلخر للسنة

267,945

534,826

احتياطي
القيمة العادلة
ألف
ريـال قطري

مساهمي الشركة األم

368,370

1,177,128

عالوة إصدار
ألف
ريـال قطري

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

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ()16

الدخل الشامل اآلخر

احتياطي
قانوني
ألف
ريـال قطري

فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية

43,914

26,834

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

126,073

670,915
الربح بعد الضريبة

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

224,031

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

41

الربح قبل الضريبة

43,267

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

ربح من بيع شركة تابعة

4,669

3,743

)(19,971

10,512

)(150,000

)(176,415

)(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

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
.1

الشركة والنشاط

شركة قطر للتأمين كابيتال
(ذ.م.م( ).كيو آي سي سي) ()1

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

مجموعة قطر للتأمين للخدمات
(المعروفة سابقًا بــ شركة قطر
للتأمين الدولية (ذ.م.م).
(“كيو آي سي آي”))

)(635,692

660,545

ضريبة الدخل المدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)(476,226

)(332,421

شراء عقارات ومعدات

11

)(24,035

)(36,607

صافي الحركة النقدية في االستثمارات
شراء استثمارات عقارية

10

)(556

)(929

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

8

إيرادات االستثمارات وإيرادات تمويل أخرى

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

األنشطة التمويلية
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

تأثير فروقات تحويل العمالت األجنبية

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
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إن أسـهم الشـركة األم مدرجـة فـي بورصـة قطـر.
قامـت شـركة قطر إلعـادة التأمين المحـدودة ،وهي

شـركة قطـر للتأميـن (ش.م.ع.ق“( ).الشـركة األم”)
هـي شـركة مسـاهمة قطريـة عامـة تأسسـت
فـي دولـة قطـر فـي سـنة  1964تحـت السـجل
التجـاري رقـم ( )20وفقاً ألحـكام قانـون الشـركات
التجاريـة القطـري وتعليمـات مصـرف قطـر المركزي
الخاصـة بأنشـطة التأميـن .تقـوم الشـركة األم
وشـركاتها التابعـة (“المجموعـة”) بمزاولـة انشـطة
التأميـن وإعـادة التأميـن وإدارة العقـارات وخدمـات
االستشـارات الماليـة .إن عنـوان المكتـب الرئيسـي
للمجموعـة هـو مبنـى شـركة قطـر للتأميـن ،شـارع
التأميـن ،الخليـج الغربـي ،ص.ب  ،666الدوحـة ،دولـة
قطـر.
اسم الشركة التابعة

في  31ديسمبر 2020

إحـدى الشـركات التابعـة ،بإصـدار سـندات رأس المـال
األساسـي اإلضافـي ( )2فـي سـنة  2017مـن خلال
البورصـة اإليرلنديـة (إيضـاح .)22
تعمـل المجموعـة فـي دولة قطـر واإلمـارات العربية
المتحـدة وسـلطنة عمـان ودولـة الكويـت والمملكة
المتحـدة وسويسـرا وبرمـودا وسـنغافورة وجـزر
الكايمـان وجبـل طـارق وإيطاليـا وجيرسـي ومالطـا.
وفيمـا يلـي بيـان الشـركات التابعـة للمجموعـة:

حصة الملكية
2020

2019

بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية

٪100

٪100

دولة
قطر

شركة قابضة تملك حصة ملكية في
شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية
للمجموعة.

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

دولة
قطر

كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين،
وقد تم إلغاء رخصة مزاولتها ألعمال
التأمين وتم ترخيصها حاليًا كشركة
خدمات.

الشركة العمانية
القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق).
(“كيو آي سي سي”) ()2

٪58.82

٪58.82

سلطنة
عمان

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين
وإعادة التأمين.

الشركة الكويتية القطرية للتأمين
ش.م.ع.ك“( .كيه كيو آي سي”)

٪82.04

٪82.04

دولة
الكويت

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين
وإعادة التأمين.

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

برمودا

تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة
التأمين .تقوم قطر ري بعمليات إعادة
التأمين للمجموعة ولديها أفرع ومكاتب
في سويسرا والمملكة المتحدة.

شركة قطر إلعادة التأمين
المحدودة (“قطر ري”)
كيو أي سي العالمية للخدمات
(الدوحة) ذ.م.م( .المعروفة سابقًا
بــ شركة قطر لخدمات إعادة
التأمين (ذ.م.م)).
قطر ري لالكتتاب المحدودة

شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة
والتأمين الطبي (ذ.م.م( ).إيضاح)
بيكور إلدارة االستثمارات

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)
( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل )

دولة
قطر

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

المملكة
المتحدة

 ٪25من خالل
(كيو إل إم إل إم)

( ٪100مملوكة من
خالل (كيو إل إم
إل إم)

دولة
قطر

٪100

٪100

دولة قطر

تعمل بشكل أساسي في تقديم
الخدمات إلى قطر ري.
تم تأسيسها لغرض توفير رأس المال
الداعم ألنشطة االكتتاب في لويدز.
تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين
على الحياة والتأمين الطبي ،ولكنها
توقفت عن اكتتاب أية أعمال وتم تحويل
األعمال الحالية إلى كيو إل إم إل إم ولديها
فرع في البوان ،ماليزيا (تحت التصفية).
مدير منظم لالستثمار
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اسم الشركة التابعة

حصة الملكية

بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية

اسم الشركة التابعة

2020

2019

كيو آي سي جلوبل القابضة
المحدودة (“القابضة”)،
(سابقًا :مجموعة انتاريس القابضة
المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

المملكة
المتحدة

تأسست كشركة قابضة.

انتاريس لالكتتاب المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة )

المملكة
المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي
لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة
(آيه أم آيه إل)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة )

المملكة
المتحدة

تأسست إلدارة توكيل انتاريس سينديكيت
.1274

انتاريس لالكتتاب آسيا بي تي إي
المحدودة

( ٪100مملوكة
من خالل انتاريس
إلدارة التوكيل
المحدودة)

( ٪100مملوكة
من خالل انتاريس
إلدارة التوكيل
المحدودة)

سنغافورة

تأسست للمشاركة في برنامج لويدز في
آسيا.

كيو آي سي جلوبل سيرفسز
ليمتد( ،سابقًا :انتاريس لخدمات
االكتتاب المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
جلوبل القابضة
المحدودة )

المملكة
المتحدة

تأسست كشركة خدمية لتقديم
الخدمات لشركات التأمين وإعادة التأمين
الدولية التابعة للمجموعة ،مع وجود
مكاتب فروع في مالطا وجبل طارق.

كيو آي سي جلوبال للخدمات
(برمودا) المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل)

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
(معروفة سابقًا كيو إل إم
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ذ.م.م)3( ).

برمودا

شركة خدمات

كيو آي سي جلوبال للخدمات
(زيورخ) أي جي

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إس إل)

سويسرا

شركة خدمات

انتاريس كابيتال ( )1المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إتش إل)

( ٪100مملوكة
من خالل أيه جي
إتش إل)

المملكة
المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي
لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

انتاريس كابيتال ( )3المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إتش إل)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إتش إل )

المملكة
المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي
لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

انتاريس كابيتال ( )4المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي
إتش إل)

( ٪100مملوكة من
خالل خالل كيو
جي إتش إل )

المملكة
المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي
لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

شركة قطر للتأمين  -أوروبا
المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

مالطا

-

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
آي)

اإلمارات
العربية
المتحدة

شركة قطر للتأمين
العقارية ذ.م.م.

٪100

٪100

دولة قطر

كانيت ليمتد

٪100

٪100

مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م.

٪100

٪100

دولة قطر

تعمل بشكل أساسي في إدارة مجموعة
شركات قطر للتأمين.

كيو أي سي إلدارة األصول
المحدودة (كيو أي سي آيه إم)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر كيو
إيه أيه)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر كيو
أيه أيه)

جزر
الكايمان

شركة قابضة للموجودات المستثمرة.

شركة التعليم ( )2المحدودة

٪100

٪100

جزر
الكايمان

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم
الخدمات االستشارية والمالية وغيرها.

إبيكور مانيجرز قطر ليمتد

٪100

٪100

جزر بي
في آي

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم
خدمات إدارة االستثمار.
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( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات
العقارية
المحدودة)

( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات
العقارية
المحدودة)

جيرسي

سينرجي بريستول ليمتد

( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات
العقارية
المحدودة)

( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات
العقارية
المحدودة)

جيرسي

أرنيب لالستثمارات العقارية
المحدودة (آيه آر إي إل)

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

٪25

٪85

دولة
قطر

شركة ماركرستودي للتأمين
المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين.

زينيث للتأمين بي إل سي

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين.

شركة آلتيميت

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

كانت تعمل بشكل أساسي في مجال
التأمين .إن الشركة حاليا تحت التصفية
وتم إنهاء تسجيلها لدى الجهة التنظيمية
في جبل طارق.

شركة سانت جوليانز للتأمين
المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

كانت تعمل بشكل أساسي في مجال
التأمين ،وهي حاليا تحت التصفية.

ماي فالور المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

تعمل بصفة أساسية في األنشطة
العقارية.

نورث تاون لإلدارة المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

جبل طارق

شركة إلدارة العقارات (مقيدة بضمان
وليس لها رأس مال مساهم) .إن هذه
الشركة غير نشطة.

%100

-

جزر
الكايمان

( ٪100مملوكة من
خالل مجموعة
كيو أي سي
للخدمات ذ.م.م).

-

عنود تكنولوجيز

دولة قطر
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٪100

٪100

جيرسي

تعليم لالستشارات المحدودة

تعمل بشكل أساسي في األنشطة
العقارية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،تم تصفية أعمالها في .2019

كيو آي أيه لالستشارات
ذ.م.م المعروفة سابقًا (قطر
لالستشارات االقتصادية ذ.م.م.
(“قطر لالستشارات”))

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

( ٪100مملوكة
من خالل قطر
لالستشارات
االقتصادية)

( ٪100مملوكة
من خالل قطر
لالستشارات
االقتصادية)

جزر
الكايمان

كيو أي سي (كايمان) المحدودة

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم
الخدمات االستشارية والمالية وغيرها.

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم
الخدمات االستشارية والمالية وغيرها.

2020

2019

تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين
ولديها فروع في إيطاليا والمملكة
المتحدة.

تعمل بشكل أساسي في األنشطة
العقارية بدولة قطر.

حصة الملكية

بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية

دولة
قطر

تعمل بصورة أساسيى في مجال التأمين
على الحياة والتأمين الطبي.

تعمل بشكل أساسي في أنشطة
االستثمار.
تعمل في أعمال تقديم تكنولوجيا
المعلومات والخدمات ذات الصلة.

( )1في عام  ،2019استحوذت المجموعة على حصص األقلية في شركة كيو آي سي كابيتال ( )٪٤.٢٦من خالل
أسهم حقوق ملكية خاصة للشركة األم .تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي
المنعقد في  26فبراير  .2019كما في  31ديسمبر  ،2020شركة كيو آي سي كابيتال هي شركة تابعة مملوكة
بالكامل للمجموعة.
( )2تبلغ نسبة الملكية المباشرة للشركة األم في شركة “أو كيو آي سي”  ٪٥٢.٥بينما يتم االحتفاظ باألسهم
المتبقية من خالل كيانات داخل المجموعة.
( )3في  30ديسمبر  ،2020تم االنتهاء بنجاح من عملية الطرح العام األولي وتحويل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق ،).وبالتالي ،تم تخفيض حصة المجموعة من
 ٪٨٥إلى  .٪٢٥نتج عن هذا التخفيض في الملكية فقدان السيطرة على هذه الشركة التابعة .تم االعتراف
بالمساهمة المحتفظ بها كاستثمار في شركة زميلة كما في  31ديسمبر  .2020التفاصيل ذات الصلة مبينة في
إيضاح .41
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.2

أسس اإلعداد

بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا
للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومتطلبات
قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف
قطر المركزي.
أسس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ
التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل
فترة.
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي
الموحد فقط عندما يكون هناك حق قانوني يمكن
تطبيقه لمقاصة المبالغ المدرجة وتتوفر الرغبة في
السداد على أساس الصافي أو في تحصيل الموجود
وسداد المطلوب في نفس الوقت .لن تتم مقاصة
اإليراد والمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد
ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي
معيار محاسبي أو تفسيراته ،كما هو مذكور في
السياسات المحاسبية للمجموعة.
تتضمن البيانات المالية الموحدة معلومات عن
أرقام المقارنة للفترة السابقة.
تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموحد
بشكل عام حسب ترتيب السيولة .إن التحليل
المتعلق باالسترداد أو السداد خالل  12شهرًا بعد
تاريخ التقرير (ال يزيد عن  12شهرًا) وأكثر من  12شهرًا
بعد تاريخ التقرير (أكثر من  12شهر) كما هو مبين في
االيضاح .33
أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية
لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق ).وشركاتها
التابعة كما في  31ديسمبر ( 2020يشار إليهم جميعا
ب “المجموعة”) .تتحقق السيطرة عندما تكون
للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من
عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولديها
القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل
سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها .وبصفة
خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر
فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
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• سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق
حالية تعطيها القدرة على توجيه أنشطة
المؤسسة المستثمر فيها)،
• لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة
من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ،و
• القدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة
المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
بشكل عام ،هناك افتراض بأن غالبية حقوق
التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض،
وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق
التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو
حقوق مماثلة ،تدرس المجموعة جميع الحقائق
والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة
على المؤسسة المستثمر فيها ،وتشمل:
• الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن
لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر
فيها.
• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.
• حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت
محتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر
على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت
الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في
عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ
توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحصل المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج
موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة
التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة
في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تحقق
فيه المجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف
فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
إن األرباح أو الخسائر وكل مكون من الدخل الشامل
اآلخر يعود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة
وإلى الحصص غير المسيطرة .يتم توزيع الخسائر
المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن
الحصص غير المسيطرة مقابل حصة المجموعة
باستثناء الحد الذي يكون لدى الحصص غير
المسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار
إضافي لتغطية الخسائر .يتم إعداد هذه البيانات
المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية
موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في
ظروف مماثلة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على

البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياستها
المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ
االستحواذ وهو التاريخ التي تحصل فيها المجموعة
على السيطرة ،ويستمر التوحيد حتى التاريخ الذي
تفقد فيه هذه السيطرة .يتم إعداد البيانات المالية
للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم
وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة
بدون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة،
فإنها تقوم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات الصلة
(بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير
المسيطرة وغيرها من بنود حقوق المساهمين ،في
إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .يتم
تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.
استبعاد المعامالت عن التوحيد
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح غير
المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات
المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
حصص غير مسيطرة
تمثل الحصص غير المسيطرة حصة الشركة من
الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكها
المجموعة ،وتظهر كبند منفصل في بيان الدخل
الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وضمن
حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد،
منفص ً
ال عـن حقـوق الملكية للشركة .يتم توزيع
الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة
الزائدة عن الحصص غير المسيطرة مقابل حصة
المجموعة باستثناء الحد الذي يكون فيه للحصص
غير المسيطرة التزام ملزم و على استثمار وتقدر
على استثمار إضافي لتغطية الخسائر .يتم احتساب
االستحواذ على الحصص غير المسيطرة باستخدام
طريقة تمديد الشركة األم ،حيث يتم إدراج الفرق
بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة للحصة في
صافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة.
العملة التشغيلية وعملة العرض
يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال
القطري مقربًا إلى أقرب (ألف ريال قطري) ،ما لم
تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
تعرض البيانات المالية المنفصلة لكيانات المجموعة

بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها
كل شركة (العملة الوظيفية) .ألغراض إعداد هذه
البيانات المالية الموحدة ،تعرض نتائج كل شركة
تابعة والمركز المالي لها بالعملة الوظيفية للشركة
األم.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية
إلى الريال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة
بتاريخ التقرير .يتم أيضا تحويل اإليرادات والمصروفات
إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ
المعامالت .تدرج فروق التحويل الناتجة من التحويل
لغرض التوحيد في الدخل الشامل اآلخر .عند
استبعاد عملية أجنبية ،يتم إعادة تصنيف عنصر
الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية
المعينة إلى الربح أو الخسارة.
إن أي شـهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية وأي
تعديلات قيمـة عادلـة للقيمة الدفتريـة للموجودات
والمطلوبـات الناتجـة عـن عمليـة االسـتحواذ
كموجـودات ومطلوبـات للعمليـة األجنبيـة ويتـم
تحويلهـا حسـب سـعر الصـرف السـائد الصـرف فـي
تاريـخ العمليـة .تـدرج فروقـات التحويـل فـي الدخـل
الشـامل اآلخـر.

 .3التغيرات في السياسات
المحاسبية واإلفصاحات
 1/3المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة 		
والمطبقة من قبل المجموعة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات
المالية الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد
البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2019باستثناء تطبيق بعض
المعايير والتعديالت التي تيسري مفعولها للسنوات
والفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
لم تطبق المجموعة أية معايير أو تفسيرات أو
تعديالت تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول
بعد.
لـم يكـن للتعديلات التاليـة المطبقـة مـن قبـل
المجموعـة أي تأثيـر علـى البيانـات الماليـة الموحـدة
لفتـرة التقريـر.
• تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف
األعمال
• تعديالت المعيايرين الدوليين للتقارير المالية  7و
 9ومعيار المحاسبة الدولي  :39إصالح معيار سعر
الفائدة
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• تعديالت معياري المحاسبة الدوليين  1و  :8تعريف
المادية
• اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 29
مارس 2018
• تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  16إعفاءات
اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد19-
 2/3المعايير التي أصدرت ولم يسر مفعولها
بعد
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت
ولم تصبح سارية المفعول بعد ،حتى تاريخ إصدار
البيانات المالية للمجموعة موضحة أدناه .تنوي
المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة
والتفسيرات ،إن وجدت ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين
مبادئ االعتراف بعقود التأمين الصادرة وقياسها
وعرضها واإلفصاح عنها .كما يتطلب تطبيق مبادئ
مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
وعقود االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية
الصادرة .يسري مفعول هذا المعيار على الفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2023مع السماح
بالتطبيق المبكر.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  17إرشادات
شاملة حول محاسبة عقود التأمين وعقود االستثمار
مع خصائص المشاركة التقديرية .بالنسبة لعقود
التأمين العامة ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية
 17خصم احتياطيات الخسارة المتوقع سدادها في
أكثر من سنة باإلضافة إلى تعديل المخاطر والتي
سيكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بها.
ولتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية  ،17تم تشكيل فريق تنفيذ للمعيار
الدولي للتقارير المالية  17بالمجموعة برعاية المدير
المالي للمجموعة والذي يضم موظفي اإلدارة
العليا في إدارات المالية والمخاطر والعمليات
وعمليات االستثمار.
أكمل فريق التنفيذ بنجاح المرحلة األولي (تحليل
الفجوة) ويعمل الفريق حاليًا على التأثير التشغيلي
والمالي المفصل.

تعديالت معيار المحاسبة الدولي “ 1تصنيف
المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة” حيث
يسري مفعوله اعتبارا من  1يناير .2023
• الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت المعيار
الدولي للتقارير المالية 3
• العقارات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل
االستخدام المقصود  -تعديالت معيار المحاسبة
الدولي 16
• العقود المحملة باألعباء  -تكاليف إتمام العقد -
تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37
• المعيار الدولي للتقارير المالية  :1تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -شركة تابعة
تعتمد المعايير الدولية ألول مرة
• المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية -
الرسوم في اختبار الـ “ ”٪10إللغاء تحقيق المطلوبات
المالية
• معيار المحاسبة الدولي  41الزراعة  -الضرائب في
قياسات القيمة العادلة
• تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :1تصنيف
المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 3/3استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية من اإلدارة أن تعد بعض
األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية وقيم الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المسجلة .قد
تختلف النتائج النهائية عن هذه التقديرات.
تتـم مراجعـة التقديرات واالفتراضـات المالية الهامة
بصـورة دوريـة ،كمـا يتـم إدراج مراجعـة التقديـرات
المحاسـبية خلال الفتـرة التـي يتـم فيهـا مراجعـة
التقديـر وفـي أيـة فتـرات مسـتقبلية تؤثـر عليهـا.
إن األحـكام والتقديـرات الرئيسـية التـي أعدتهـا
المجموعـة مبينـة بالتفصيـل فـي اإليضـاح رقـم .35
عنـد إعـداد هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة ،كانـت
األحـكام الهامـة التـي اتخذتهـا اإلدارة خلال تطبيـق
السياسـات المحاسـبية للمجموعـة هـي نفـس
األحـكام التـي تـم تطبيقهـا علـى البيانـات الماليـة
الموحـدة للسـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر .2020

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى
الصادرة ولم يسري مفعولها بعد

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

يسري مفعول المعايير والتفسيرات الجديدة
والمعدلة التالية اعتبا ًرا من  1يناير  ،2022باستثناء

تقـوم المجموعـة بإصـدار أحـكام وتقديـرات
وافتراضـات تؤثـر علـى المبالـغ المعلنـة للموجـودات
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والمطلوبـات واإليـرادات والمصروفـات واإلفصـاح عن
المطلوبـات الطارئـة فـي تاريـخ التقريـر .يتـم تقييـم
التقديـرات واألحـكام بشـكل مسـتمر وتسـتند إلـى
الخبـرة التاريخيـة وعوامـل أخـرى ،بما في ذلـك توقع
األحـداث المسـتقبلية التـي يعتقد أنهـا معقولة في
ظـل هـذه الظـروف الحاليـة.

.4

السياسات المحاسبية الهامة

دمج األعمال والشهرة
تستخدم اإلدارة المعايير التالية لتقييم ما إذا كان
دمج األعمال يحتوي على مادة لتطبيق طريقة
االستحواذ أو وفقا لطريقة توحيد الحصص عندما
تكون المعاملة غير مضمونة كما هو موضح في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3دمج األعمال:
• الغرض من المعاملة؛
• اشتراك أطراف خارجية في المعاملة ،مثل
الحصص غير المسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى؛
• ما إذا كانت المعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال؛
• األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في
المعامالت؛ سواء أكانت الكيانات مجتمعة في
كيان تقرير لم يكن موجودا من قبل أو ال؛ و
• عندما يتم تأسيس شركة جديدة سواء تم
ً
متعلقة بالطرح األولي العام أو العرض
إنشاءها
العرضي أو أي تغيير آخر في السيطرة وتغير كبير
في حقوق الملكية.
تحتسب األعمال المدمجة باستخدام طريقة
االستحواذ .يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذ
عليها بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة
في المؤسسة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل
من األعمال الموحدة تختار المجموعة أن تقيس
الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ
عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي
موجودات المؤسسة المستحوذ عليها .تحتسب
تكاليف االستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في
المصاريف اإلدارية.
تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة
عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي
تم الحصول عليها مدخ ً
ال وعملية جوهرية تساهم
معا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.
ً
تعتبر العملية المستحوذ عليها جوهرية إذا كانت
ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات،
وتشمل المدخالت المستحوذ عليها قوة عاملة

منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة
ألداء هذه العملية أو تساهم بشكل كبير في القدرة
على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر فريدة
أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو
جهد أو تأخير في القدرة على االستمرار في إنتاج
المخرجات.
عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم
بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة
لتحديد التصنيف المالئم وفقًا للشروط التعاقدية
والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في
تاريخ االستحواذ .هذا يشمل فصل المشتقات
الضمنية في العقود األساسية من قبل المستحوذ
عليها.
إن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحولها
سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.
ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف
كحقوق ملكية ويتم المحاسبة عن تسويته
الالحقة ضمن حقوق الملكية.يتم قياس المبلغ
المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والتي
هي أداة مالية في إطار المعيار الدولي للتقارير
المالية  :9األدوات المالية ،بالقيمة العادلة مع تحقيق
التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة
الموحد .يتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي
ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية
 9بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مع االعتراف
بالتغييرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
يتـم قيـاس الشـهرة مبدئ ًيـا بالتكلفـة (وهـي فائـض
إجمالـي المبلـغ المحـول والمبلـغ المعتـرف بـه
للحصص غير المسـيطرة وأي فائدة سـابقة محتفظ
بهـا علـى صافـي الموجـودات القابلـة للتحديـد
المسـتحوذ عليهـا والمطلوبات المتكبـدة) .إذا كانت
القيمـة العادلـة لصافـي الموجـودات المسـتحوذة
تزيـد على مجموع المبلـغ المحول ،تقوم المجموعة
بإعـادة تقييـم مـا إذا كانت قد قامـت بتحديد جميع
الموجـودات المسـتحوذ عليهـا وجميـع المطلوبـات
المسـتحقة بصـورة صحيحـة وتقـوم بمراجعـة
اإلجـراءات المسـتخدمة فـي قيـاس المبالـغ الواجـب
إدراجهـا فـي تاريـخ االسـتحواذ .وإذا ظلـت نتيجـة
إعـادة التقييـم زيـادة فـي القيمـة العادلـة لصافـي
الموجـودات المسـتحوذ عليهـا عـن إجمالـي المبلـغ
المحـول ،عندهـا يتـم تحقيـق الربـح فـي بيـان الربح أو
الخسـارة الموحـد.
بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة
ناقص أي خسائر انخفاض قيمة متراكم .لغرض
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فحص االنخفاض في القيمة يتم توزيع الشهرة
المستحوذ عليها ضمن أعمال الدمج ،من تاريخ
االستحواذ ،على كل وحدات اإليرادات النقدية،
والتي يتوقع أن تستفيد من توحيد األنشطة ،بغض
النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من
المجموعة إلى تلك الوحدات.
عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة إيرادات نقدية
ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة،
تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في
القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو
الخسارة عند استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة
المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم
النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به
من وحدة اإليراد النقدي.
يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة
سنويا (كما في  31ديسمبر) وعندما تشير الظروف
إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل
تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة
للنقد (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد) والتي
تتعلق بها الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة
لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة
الوحدات المنتجة للنقد) أقل من القيمة الدفترية
لوحدة إنتاج النقد (مجموعة الوحدات المولدة
للنقد) التي تم توزيع الشهرة عليها ،ال يمكن عكس
خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة
في الفترات المستقبلية.
االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات
ذات السيطرة المشتركة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون
للمجموعة تأثير هام .التأثير الهام هو القدرة
في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن
ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه
السياسات .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لتوحيد
سياساتها المالية مع السياسات المالية للمجموعة.
المشروع المشترك هي نوع من اتفاق مشترك
حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة
في الترتيب وفي صافي الموجودات للمشروع
المشترك .السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق
عليه تعاقديا للسيطرة على الترتيب ،والذي يتواجد
فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن
األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم
السيطرة.
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يتم احتساب استثمارات المجموعة في االستثمارات
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة
حقوق الملكية.
وفقا لطريقة حقوق الملكية ،يتم تسجيل االستثمار
مبدئيا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة
ويتم تعديله بعد ذلك لتحقيق حصة المجموعة
في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة
الزميلة أو المشروع المشترك .عندما تزيد حصة
المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،يتم
تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة ،بما في ذلك
أي استثمارات طويلة األجل إلى الصفر ،ويتم التوقف
عن تحقيق الخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي
يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بدفعات نيابة
عن الشركة المستثمر فيها.
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة
من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بعد
التسويات لمواءمة السياسات المحاسبية مع تلك
المتبعة في المجموعة من تاريخ بدء التأثير المادي أو
السيطرة المشتركة حتى تاريخ توقفهما .إن السنة
المالية للشركات الزميلة والمجموعة موحدة.
يتم تحقيق األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت
النهائية بين المجموعة وشركتها الزميلة أو
المشروع المشترك في البيانات المالية للمؤسسة
فقط في حدود حصة المستثمرين غير ذات الصلة
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ
عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة .تكلفة
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في
توحيد األعمال يمثل القيمة العادلة في تاريخ
االستحواذ .بعد التحقيق المبدئي فإن:
• الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار
محدودة يتم إطفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية
االقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة
عند وجود مؤشرات على أن األصل غير الملموس
قد انخفضت قيمته .تتم مراجعة فترة اإلطفاء
وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس ذو عمر
إنتاجي محدود في نهاية كل فترة تقرير على
األقل .التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو
طريقة استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية
المتضمنة في الموجود يتم أخذها باالعتبار
لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء ،كما

هو مناسب ،وتعامل كتغيرات في التقديرات
المحاسبية .يتم تحقيق مصروف اإلطفاء
للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية
المحدودة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
• الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية
غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها
بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في القيمة إما
بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات
النقدية .تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير
المحدود بشكل سنوي لتحديد صحة استمراريته.
إذا ظهر عكس ذلك ،يتم تغيير العمر اإلنتاجي من
غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي.
األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق أصل غير
ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات
االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود ،وتدرج في بيان
الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق األصل.
إن االعمار االنتاجية المطبقة حاليًا على الموجودات
غير الملموسة للمجموعة هي كالتالي:
الموجودات غير الملموسة المستحوذ العمر
االقتصادي
عليها
القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

غير محدد

خدمات الوثائق المنتهية -
 7سنوات
فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي
االتفاقية االطارية

 10سنوات

رخصة التأمين على غير الحياة

غير محدد

عند التحقيق المبدئي على شروطها التعاقدية
ونموذج العمل الخاص بإدارة هذه األدوات .تقاس
األدوات المالية مبدئ ًيا بقيمتها العادلة ،باستثناء
الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم
إضافة تكاليف المعاملة إلى المبلغ أو طرحها من
المبلغ .تقاس ذمم التأمين المدينة بسعر المعاملة.
تدرج أرباح أو خسائر اليوم األول عندما تختلف القيمة
العادلة لألدوات المالية عند التحقيق المبدئي عن
سعر المعاملة.
ب) ربح أو خسارة اليوم األول

عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة
العادلة عند نشأتها وتكون القيمة العادلة مستندة
إلى طريقة تقييم باستخدام مدخالت يمكن
مالحظتها فقط بالسوق ،تدرج المجموعة الفرق بين
سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي إيرادات
المتاجرة .في الحاالت التي تستند فيها القيمة
العادلة إلى نماذج تستخدم فيها مدخالت ال يمكن
مالحظتها ،يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة
والقيمة العادلة ،وتدرج في الربح أو الخسارة فقط
عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عند
استبعاد األداة.

ج) فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف جميع موجوداتها المالية
ً
وفقا لنموذج العمل الخاص بإدارة الموجودات
والشروط التعاقدية للموجود ،وتقاس إما:

المعامالت بالعمالت األجنبية

• بالتكلفة المطفأة؛

تدرج المعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة
الوظيفية لكل شركة من شركات المجموعة وفقا
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاملة .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت
األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية
ذات الصلة وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية
السنة .تدرج فروقات التحويل الناتجة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد.

• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ألحد
األطراف والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف
اآلخر.
أ) التحقيق المبدئي

تسجل الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا
في تاريخ المتاجرة .يعتمد تصنيف األدوات المالية

• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقـوم المجموعـة بتصنيـف وقيـاس محفظـة
مشـتقاتها ومتاجراتهـا بالقيمـة العادلـة مـن خلال
الربـح أو الخسـارة .ويجوز للمجموعة تسـجيل األدوات
الماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال الربـح أو الخسـارة
فـي حـال أدى ذلـك إلـى إزالـة أو تقليـل التباينـات فـي
القيـاس أو التحقيـق بشـكل جوهـري.
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة والتكلفة المطفأة.
التحقيق المبدئي
أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية فقط
بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين
التاليين:
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• االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال
بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل
تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في
تواريخ محددة إلى زيادة التدفقات النقدية التي
تكون عبارة عن مدفوعات أصل الدين والفائدة
فقط ( )SPPIعلى مبلغ أصل الدين القائم.
تفاصيل هذه الشروط هي كالتالي:

( )1تقييم نموذج العمل
تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي
يعكس أفضل كيفية إلدارة مجموعات الموجودات
المالية لغرض تحقيق هدف أعمالها.
ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة
على حدة ،ولكن على مستوى أعلى من المحافظ
المجمعة ،ويستند إلى عوامل يمكن مالحظتها
مثل:
• كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات
المالية المحتفظ بها فيه وإعداد التقارير ذات
الصلة لكبار موظفي اإلدارة.

لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار مدفوعات أصل
الدين والفائدة فقط .يعرف “أصل الدين” لغرض
هذا االختبار بأنه القيمة العادلة للموجود المالي
عند التحقيق المبدئي ،وقد يتغير على مدى عمر
الموجود المالي (على سبيل المثال ،إذا تم سداد
مبلغ أصل الدين أو إطفاء القسط  /الخصم).
إن أهم عناصر الفائدة في إطار ترتيب اإلقراض
تكون في العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد
والمخاطر االئتمانية .ولغرض تقييم مدفوعات أصل
الدين والفائدة فقط ( ،)SPPIتستخدم المجموعة
أحكامًا وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل
العملة المقوم بها الموجود المالي والمدة التي
يتم على أساسها تحديد سعر الفائدة.
وعلى خالف ذلك ،فإن الشروط التعاقدية التي تفرض
أكثر من مجرد الحد األدنى من التعرض للمخاطر
أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير
المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى
زيادة التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط
مدفوعات أصل الدين والفائدة عن المبلغ القائم.
في مثل تلك الحاالت ،يتعين قياس الموجود المالي
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال
(والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج
األعمال) ،والسيما طريقة إدارة هذه المخاطر.

ب) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

• كيفية مكافأة موظفي اإلدارة (على سبيل المثال،
ما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة
للموجودات المدارة أو على التدفقات النقدية
التعاقدية المحصلة).

تطبق المجموعة فئة التصنيف الجديدة وفقًا
للمعيار الدولي للتقارير المالية  9الخاصة بأدوات
الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر عند استيفاء الشرطين التاليين:

• يعتبر معدل انتظام المبيعات المتوقعة وقيمتها
وتوقيتها أيضًا ضمن جوانب التقييم الهامة
للمجموعة.

• االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل
تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية؛
و

يعتمـد تقييـم نمـوذج األعمـال علـى سـيناريوهات
متوقعـة ومعقولـة دون وضـع سـيناريوهات “الحالة
األسـوأ” أو “حالـة الضغـط” فـي االعتبـار .فـي حـال
تحققـت التدفقـات النقديـة بعـد التحقيـق المبدئـي
بطريقـة تختلـف عـن التوقعـات األصليـة ،ال تقـوم
المجموعـة بتغييـر تصنيـف الموجـودات الماليـة
المتبقيـة المحتفـظ بهـا فـي نمـوذج األعمـال هـذا،
ولكنهـا تأخـذ فـي االعتبـار تلـك المعلومـات فـي
المسـتقبل عنـد تقييم الموجـودات المالية المنشـأة
ً
ً
حديثـا.
حديثـا أو المشـتراة

• الشروط التعاقدية للموجود المالي تستوفي
اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط

( )2اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ( )SPPI

كخطوة ثانية في عملية التصنيف ،تقوم المجموعة
بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية
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(.)SPPI

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقًا بالقيمة
العادلة ،وتدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات
في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .تدرج
إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة المتبعة في
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر
المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر
من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

ج) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

عند التحقيق المبدئي ،تقرر المجموعة أحيا ًنا تصنيف
بعض استثماراتها في األسهم ،بشكل غير قابل
لإللغاء ،كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف
حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 32
األدوات المالية :العرض وتكون غير محتفظ بها
للتداول .يتم هذا التصنيف لكل أداة على حدة.
أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية ال يتم إعادة
تبويبها أبدًا إلى الربح .تقيد توزيعات األرباح في
الربح أو الخسارة كإيرادات استثمار عند ثبوت الحق
في استالم التوزيعات ،باستثناء في حال استفادة
المجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من
تكلفة األداة ،وفي هذه الحالة تقيد األرباح في
الدخل الشامل اآلخر .أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال
تخضع لتقدير انخفاض القيمة.
د) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه
الفئة هي الغير محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد
تم تبويبها من قبل اإلدارة عند التحقيق المبدئي
ً
وفقا للمعيار
أو أنه يجب قياسها بالقيمة العادلة
الدولي للتقارير المالية  .9تقوم اإلدارة بتبويب
أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
عند التحقيق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد
المعايير التالية ،ويحدد التصنيف لكل أداة على حدة:
• التصنيف يزيل أو يقلل بشكل جوهري من حاالت
تباين المعالجات المحاسبية التي قد تنشأ خالل
قياس الموجودات أو المطلوبات أو تحقيق األرباح
أو الخسائر عنها على أساس مختلف؛
جزءا من مجموعة من
• المطلوبات تمثل
ً
المطلوبات المالية والتي تدار ويقيم أدائها على
ً
وفقا الستراتيجية موثقة
أساس القيمة العادلة،
إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو
• المطلوبات التي تحتوي على واحد أو أكثر من
المشتقات الضمنية ،ما لم تقم بتعديل جوهري
على التدفقات النقدية التي كان من الممكن
واضحا ،بإجراء تحليل
أن يتطلبها العقد ،أو كان
ً
بسيط أو بدون تحليل ،متى تعتبر أداة مماثلة ألول
مرة فصل األداة (األدوات) المشتقة الضمنية غير
مسموحًا.

تدرج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز
المالي الموحد بالقيمة العادلة .تسجل التغيرات في
القيمة العادلة في الربح والخسارة ،باستثناء الحركة
في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة بسبب تغيرات في
المخاطر االئتمانية للمجموعة .تسجل هذه التغيرات
في القيمة العادلة في االحتياطي االئتماني الخاص
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وال يعاد تبويبها إلى
الربح أو الخسارة .الفوائد المكتسبة أو المتكبدة
على األدوات المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة يتم تحقيقها في إيرادات الفوائد أو
مصروفات الفوائد ،على التوالي ،باستخدام سعر
الفائدة الفعلي ،مع األخذ في االعتبار أي خصم /
جزءا
عالوة وتكاليف المعامالت المؤهلة التي تشكل
ً
ال يتجزأ من األداة .الفوائد المكتسبة من الموجودات
المطلوبة يتم تسجيلها إلزاميًا بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة باستخدام سعر الفائدة
التعاقدية .إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق
الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة يتم تسجيلها كإيرادات تشغيلية أخرى عند
ثبوت الحق في استالم التوزيعات.
هـ) األدوات المالية المشتقة

األداة المالية المشتقة هي أداة مالية ،أو أي عقد آخر،
تتوفر فيها الخصائص الثالث التالية:
• تتغيـر قيمتهـا اسـتجابة للتغيـر فـي سـعر فائـدة
محدد ،أو سـعر أداة مالية ،أو سـعر سـلعة ،أو سـعر
الصـرف األجنبـي ،أو مؤشـر األسـعار أو األسـعار ،أو
التصنيـف االئتماني أو مؤشـر االئتمـان ،أو متغير آخر
شـريطة أن يكـون ،فـي حالـة المتغيـر غيـر المالـي،
غيـر محـدد لطـرف معيـن فـي العقـد (أي “الطرف
األساسـي”).
• ال تتطلب أي صافي استثمار أولي أو صافي استثمار
أولي يكون أدنى مما هو مطلوب ألنواع أخرى من
العقود يتوقع أن يكون لها استجابة للتغيرات في
عوامل السوق.
• يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
تدخل المجموعة في معامالت مشتقة مع أطراف
مقابلة مختلفة .تستخدم المجموعة األدوات المالية
المشتقة ألغراض التحوط االقتصادي ،وتشمل عقود
العمالت اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط
من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت
األجنبية ومخاطر أسعار األسهم على التوالي.
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يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج
كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة
وكالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة .تدرج
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي
ايرادات المتاجرة ما لم تنطبق محاسبة التحوط.
يتـم احتسـاب المشـتقات الموجـودة فـي العقـود
األصليـة كمشـتقات منفصلـة وتسـجل بالقيمـة
العادلـة إذا لـم تكـن خصائصهـا االقتصاديـة
والمخاطـر متعلقـة بشـكل وثيـق بالعقـود األصليـة
وال تكـون العقـود األصليـة محتفـظ بهـا للمتاجـرة أو
بالقيمـة العادلـة مـن خلال الربـح والخسـارة .تقـاس
تلـك المشـتقات بالقيمـة العادلـة وتـدرج التغيـرات
فـي القيمـة العادلة المحققـة في الربح أو الخسـارة.
تحـدث إعـادة التقييـم فقـط إذا كان هنـاك تغييـر
فـي شـروط العقـد والتـي تؤثـر بشـكل مباشـر فـي
التدفقـات النقدية أو تكون مطلوبة أو إعادة تصنيف
الموجـود المالـي مـن فئـة القيمـة العادلـة من خالل
الربـح أو الخسـارة .ومع ذلك ،وكاسـتثناء من المذكور
أعلاه ،فـإن خيـار حامـل البوليصـة رد عقـد تأميـن
مقابـل مبلـغ ثابـت (أو مبلـغ يسـتند علـى مبلـغ ثابت
وسـعر فائـدة) ال يتـم فصلـه ويتـم قياسـه بالقيمـة
العادلـة حتـى لـو كان سـعر الممارسـة يختلـف عـن
القيمـة الدفتريـة لاللتـزام التأمينـي.

الخسارة .ال تخضع أدوات الملكية لطريقة احتساب
انخفاض القيمة المنصوص عليها في المعيار
الدولي للتقارير المالية .9
يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على
الخسائر التي يتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل
للموجود (الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل
العمر) ،ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر
االئتمانية منذ نشأتها ،وفي هذه الحالة يحدد
المخصص استنادًا إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة
لمدة  12شه ًرا (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12
شه ًرا) ،الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا
هي الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل
العمر الذي يمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية
عدم انتظام األداة المالية خالل  12شه ًرا بعد تاريخ
التقرير.
وضعت المجموعة سياسة إلجراء تقييم ،في نهاية
كل فترة تقرير ،حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية
ألداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ التحقيق
المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في
مخاطر عدم االنتظام الذي يحدث على مدى العمر
المتبقي لألداة للمالية.

بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم تحقيق
الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل
العمر ومعالجتها ،إلى جانب الفوائد
المحتسبة .عند تحويل الموجودات
المالية من المرحلة  2إلى المرحلة ،3
يجب أال تقل نسبة المخصص المسجل
لهذه الموجودات عن نسبة المخصص
المسجل قبل التحويل .إن الموجودات
منخفضة القيمة االئتمانية المكتسبة أو
الناشئة هي عبارة عن موجودات مالية
منخفضة القيمة االئتمانية عند التحقق
المبدئي ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة
عند التحقيق المبدئي ،ويتم تسجيل
ً
الحقا على أساس سعر
إيرادات الفوائد
المعدل باالئتمان .يتم
الفائدة الفعلي
ّ
تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة أو
استردادها فقط إلى الحد الذي يحدث
فيه تغير الحق في الخسائر االئتمانية
المتوقعة.
بالنسبة للموجودات المالية التي ال تتوقع المجموعة
فيها بشكل معقول استرداد المبلغ القائم بالكامل
أو جزء منه ،يتم خفض القيمة الدفترية االجمالية
للموجود المالي .ويعتبر ذلك استبعاد (جزئي)
للموجود المالي.

بناء على العملية المذكورة أعاله ،تقوم المجموعة
ً
بتصنيف موجوداتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مراحل ،كما هو
موضح أدناه:

ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة
العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة،
باستثناء الجزء الفعال من تحوطات التدفقات
النقدية حيث يتم تحقيقها في الدخل الشامل
اآلخر ويعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما يؤثر
البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.

المرحلة  :1عند التحقيق المبدئي لألدوات المالية،
تقوم المجموعة بتسجيل مخصص بناء
على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة
 12شه ًرا .تتضمن المرحلة ً 1
أيضا األدوات
المالية التي تحسنت حالة مخاطرها
االئتمانية وتم إعادة تصنيفها من
المرحلة .2

تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة
استنادا إلى السيناريوهات المتوقعة لقياس العجز
ً
النقدي المتوقع مخصومًا بنسبة تقريبية من
معدل الفائدة الفعلي .العجز النقدي هو الفرق
بين التدفقات النقدية المستحقة للمؤسسة وفقًا
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المؤسسة
استالمها.

تعتمد المجموعة طريقة ذات ثالث مراحل لقياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم
تحويل الموجودات عبر المراحل الثالثة حسب التغير
في جودتها االئتمانية منذ تاريخ تحقيقها المبدئي.

المرحلة  :2عندما تظهر على األداة المالية زيادة
كبيرة في الخسائر االئتمانية المتوقعة
منذ نشأتها ،تقوم المجموعة بتسجيل
مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة
ً
أيضا
لكامل العمر .تتضمن المرحلة 2
األدوات المالية التي تحسنت حالة
مخاطرها االئتمانية وتم إعادة تصنيفها
من المرحلة .3

إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
وعناصرها األساسية هي كالتالي:

• التعرض عند عدم االنتظام ( )EADهو تقدير
للتعرض عند عدم االنتظام في تاريخ مستقبلي،
مع االخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في
التعرض بعد تاريخ التقرير.

تقوم المجموعة بتسجيل مخصص للخسائر
االئتمانية المتوقعة على موجودات الدين المالية
غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

المرحلة  :3تتضمن المرحلة  3الموجودات
المالية التي لها دليل موضوعي على
انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.

• الخسارة بافتراض عدم االنتظام ( )LGDهو تقدير
للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم
االنتظام في وقت معين .تستند هذه الخسارة

المشتقات الضمنية التي تستوفي تعريف عقود
التأمين يتم التعامل معها وقياسها كعقود تأمين.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

أ) نظرة عامة
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• احتمالية عدم االنتظام ( )PDهي تقدير الحتمالية
عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد.

على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة والتدفقات المتوقع استالمها ،بما في
ذلك من تحقيق أي ضمانات.
يتم احتساب خسائر االنخفاض واالسترداد واالفصاح
عنها بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح التعديل
التي تحتسب كتعديل للقيمة الدفترية اإلجمالية
للموجود المالي.
إن آليات طريقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
هي كالتالي:
المرحلة  :1تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة
لمدة  12شه ًرا باعتبارها الجزء من الخسائر
االئتمانية المتوقعة لمدة  12شه ًرا الذي
يمثل الخسائر المتوقعة الناتجة عن
عدم انتظام األدوات المالية ويحتمل
حدوثها خالل  12شه ًرا بعد تاريخ التقرير.
تحتسب المجموعة مخصص الخسائر
بناء
االئتمانية المتوقعة لمدة  12شه ًرا
ً
على توقعات حدوث عدم االنتظام
خالل فترة  12شه ًرا بعد تاريخ التقرير .تلك
التوقعات المحتملة خالل  12شهرًا يتم
تطبيقها على توقعات التعرض عند
عدم االنتظام ( )EADوتضرب القيمة
في الخسارة بافتراض عدم االنتظام
( )LGDالمتوقعة ومن ثم يتم خصمها
بالتقريب إلى معدل الفائدة الفعلي
األصلي.
المرحلة  :2عندما يظهر على الموجود المالي زيادة
كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأته،
تسجل المجموعة مخصصات للخسائر
االئتمانية المتوقعة لكامل العمر.
وتبقى اآلليات مماثلة لتلك الموضحة
أعاله ،لكن يتم تقدير احتماليات عدم
االنتظام ( )PDوالخسائر بافتراض عدم
االنتظام ( )LGDعلى مدى عمر األداة.
يخصم العجز النقدي المتوقع بالتقريب
إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي.
المرحلة  :3بالنسبة للموجودات المالية التي
تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية ،تدرج
المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى أعمار هذه الموجودات
المالية .وتبقى الطريقة مماثلة لتلك
المستخدمة في حالة الموجودات
المصنفة ضمن المرحلة  ،2مع تحديد
احتمالية عدم االنتظام ( )PDعند .%100
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الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تقل
عن القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية في
بيان المركز المالي ،ويستمر عرضها بالقيمة العادلة.
وبدال من ذلك ،قد ينشأ مبلغ مساوي للمخصص
عند قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة وادراجها
في الدخل الشامل اآلخر كانخفاض قيمة متراكمة،
مع اثبات تكاليف مقابلة في الربح أو الخسارة .يعاد
تبويب الخسارة المتراكمة المدرجة في الدخل
الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر عند استبعاد
الموجودات.

أو لزيـادة رأس المـال .تقـاس االسـتثمارات العقاريـة
مبدئيـا بالتكلفـة ،متضمنـة تكاليـف المعاملـة.
والحقاً للتحقيـق المبدئـي تـدرج االسـتثمارات
العقاريـة بالتكلفـة التاريخيـة بعد خصم االسـتهالك
المتراكم وخسـائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
يلغـى تحقيـق االسـتثمارات العقاريـة عندمـا يتـم
اسـتبعادها أو سـحبها بشـكل دائم من االسـتخدام
وعندمـا ال يتوقع الحصول علـى أي منافع اقتصادية
مسـتقبلية مـن اسـتبعادها .تـدرج أيـة أربـاح أو خسـائر
ناتجـة عـن سـحب أو اسـتبعاد االسـتثمارات العقاريـة
فـي بيـان الربـح أو الخسـارة الموحـد فـي السـنة التـي
يتـم فيهـا االسـتبعاد أو البيـع.

تعتمد المجموعة على مجموعة واسعة من
المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية
وتستخدمها كمدخالت اقتصادية ،مثل:

العقارات والمعدات

ج) المعلومات المستقبلية

• معدل نمو الناتج المحلي
• معدالت البطالة
• سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي
المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة قد ال تشمل دائمًا كافة
خصائص السوق في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
ولكي تعكس ذلك ،يتم أحيانًا إجراء تعديالت أو
مهام نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون الفروق
جوهرية.
النقد والودائع قصيرة األجل
النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي
تتكون من النقد في البنك والنقد في الصندوق
والودائع قصيرة األجل عالية السيولة التي تستحق
خالل ثالثة أشهر أو أقل ،والتي يمكن تحويلها
بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع إلى
لمخاطر التغيرات في القيمة بصورة ضئيلة.
القروض قصيرة األجل
يتـم تحقيـق القروض قصيـرة األجـل مبدئياً بالقيمة
العادلـة بعـد خصـم تكاليـف المعاملـة المتكبـدة،
وتـدرج الحقاً بالتكلفـة المطفـأة .أي فـروق بيـن
المتحصلات (مخصوماً منهـا تكاليـف المعاملـة)
وقيمـة االسـترداد يتـم تحقيقهـا فـي بيـان الربـح أو
الخسـارة الموحد على مدى فترة القرض باسـتخدام
طريقـة الفائـدة الفعليـة.
االستثمارات العقارية
االسـتثمارات العقاريـة هـي العقـارات المحتفـظ
بهـا لغـرض الحصـول علـى مدفوعـات إيجاريـه و /
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تدرج العقارات والمعدات ،بما في ذلك العقارات
التي يشغلها مالكوها ،بالتكلفة التاريخية ناقصًا
االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة
المتراكمة .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط
عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.
أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة يتم تحميلها على
بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة المالية التي
تتكبد فيها.
تتـم مراجعـة وتعديـل القيـم المتبقيـة للموجودات
واألعمـار اإلنتاجيـة وطريقـة االسـتهالك المطبقـة
فـي نهايـة كل سـنة ماليـة ،ويتـم تعديلهـا للفتـرات
المسـتقبلية ،حسـبما يكـون مالئماً .تتـم مراجعـة
انخفـاض القيمـة عندمـا تكـون هناك مؤشـرات على
أن القيمـة الدفتريـة أصبحـت غيـر قابلـة لالسـترداد.
تـدرج خسـائر االنخفـاض في القيمـة في بيـان الربح أو
الخسـارة الموحـد كمصروفـات.
يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند
استبعاده أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .وتدرج أية أرباح
أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود (تحتسب
بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة
الدفترية للموجود) في بيان الربح أو الخسارة الموحد
في السنة التي يتم فيها االستبعاد.

المباني

-

 15إلى  30سنة

األثاث والتركيبات

-

 2إلى  5سنوات

السيارات

-

 3سنوات

فـي نهايـة كل سـنة ماليـة يتـم مراجعـة طـرق
االسـتهالك واألعمـار اإلنتاجيـة والقيـم المتبقيـة
للموجـودات ويتـم تعديلهـا حسـبما يكـون مالئماً.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
فـي تاريـخ كل بيـان للمركـز المالـي ،يتـم إجـراء
تقييـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك دليـل موضوعـي
علـى انخفـاض قيمـة أحـد الموجـودات أو مجموعـة
مـن الموجـودات .فـي حـال وجـود دليـل كهـذا يتـم
تحديـد القيمـة التقديريـة القابلة لالسـترداد من ذلك
الموجـود ويتـم تحقيـق خسـارة انخفاض وتحتسـب
بالفـرق بيـن القيمـة القابلـة لالسـترداد والقيمـة
الدفتريـة للموجود .تدرج خسـارة االنخفـاض في بيان
الربـح أو الخسـارة الموحـد.
المخصصات
تقوم المجموعة بإدراج مخصصات في البيانات
المالية الموحدة في حال وجود التزام قانوني أو
حكمي على المجموعة (ناشئ من أحداث سابقة)
ويمكن تقديره بشكل موثوق ومن المحتمل أن
يتطلب تدفق منافع اقتصادية لتسويته .يتم تكوين
المخصص من خالل تحميل التزامات على بيان الربح
أو الخسارة الموحد وفقًا للقيمة المحسوبة لهذه
االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاريخ التقرير.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الموظفين القطريين
فيما يتعلق بالموظفين القطريين ،تقوم المجموعة
بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى
السلطات التنظيمية المحلية كنسبة مئوية من
رواتب الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية
المتعلقة بالتقاعد والمعاشات ،حيثما يقتضي األمر
ذلك .تدرج حصة مساهمات المجموعة في هذه
البرامج ،وهي مساهمات محددة بموجب معيار
المحاسبة الدولية  19منافع الموظفين ،في بيان
الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.

االستهالك

الموظفين غير القطريين

يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على
جميع العقارات والمعدات واالستثمارات العقارية،
باستثناء األراضي المملوكة ملكية حرة والتي يقرر
أن لها عمر إنتاجي غير محدود .تستند معدالت
االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية:

يتم تكوين مخصصات بمبالغ دائنة تتعلق بمنافع
نهاية الخدمة للموظفين على أساس االلتزامات
التعاقدية أو قوانين العمل المحلية ذات الصلة في
كيانات المجموعة ،أيهما أعلى ،ويتم حسابها على
أساس راتب الموظف وفترة خدمته في تاريخ التقرير.

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية
والرياضية
وفقاً للقانـون رقـم  13لسـنة  2008واإليضاحـات
المتعلقـة بهـا المصـدرة فـي سـنة  ،2012والمطبقـة
علـى جميـع شـركات المسـاهمة القطريـة المدرجـة
في أسـواق األوراق المالية ،قامت المجموعة بتكوين
مخصـص بنسـبة  ٪2.5مـن صافـي أرباحهـا المعدلـة
إلـى صنـدوق األنشـطة االجتماعيـة والرياضيـة.
رأس المال
أصـدرت المجموعـة أسـهمًا عاديـة ويتـم تصنيفهـا
كأدوات حقـوق ملكيـة .تـدرج التكاليـف الخارجيـة
اإلضافيـة المتعلقـة مباشـرة بإصـدار هـذه األسـهم
فـي حقـوق الملكيـة.
توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة
األم كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة
للشركة األم في الفترة التي تتم فيها الموافقة
على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة األم.
العائد على السهم
تعرض المجموعة العائد األساسي والمخفف
ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم
بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي األسهم
العادية بالشركة األم ،معد ً
ال بتوزيعات األرباح لألدوات
المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة الثانية (Tier
 ،)2على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة .يحتسب العائد المخفف
للسهم من خالل تعديل األرباح وعدد األسهم في
مقابل التأثير المحتمل لجميع األسهم المخففة.
الضريبة على الدخل
تتضمن الضريبة على األرباح السنوية الضريبة الحالية
المحتسبة وفق اللوائح المالية التنظيمية المعمول
بها في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.
تسجل الضريبة الحالية في الربح أو الخسارة كضريبة
مستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة،
وذلك باستخدام معدالت الضرائب المطبقة أو التي
تم تطبيقها في تاريخ التقرير ،وأي تعديالت للضريبة
المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة.
يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل المؤجلة
باستخدام طريقة االلتزام ،وذلك لجميع الفروقات
المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبية للموجودات
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والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير
المالية .تستخدم معدالت الضريبة السارية لتحديد
الضرائب المؤجلة .يتم تسوية موجودات ومطلوبات
ضريبة الدخل المؤجلة عندما يكون هناك حق ملزم
قانو ًنا بتسوية تلك الموجودات في سلطنة عمان.
يتم اإلفصاح عن تأثيرات الضريبة على الفروقات
المؤقتة ضمن المطلوبات غير المتداولة كضريبة
مؤجلة.
يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد
الذي يحتمل عنده أن تكون هناك أرباح مستقبلية
خاضعة للضريبة متاحة يمكن استخدامها مقابل
الخسائر واألرصدة الضريبية غير المستخدمة .يتم
تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي
ال يمكن عنده تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة.
إن ضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة تتضمن
الضريبة الحالية والمؤجلة .يتم تحقيق ضريبة الدخل
في بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة ،باستثناء ما
يتعلق بالبنود المدرجة مباشرة في الدخل الشامل
اآلخر ،وفي هذه الحالة يتم إدراجها في حقوق
الملكية.
اإليجارات
تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقييم ما إذا كان
العقد هو عبارة عن عقد إيجار أو يتضمن ترتيبات
إيجار ،بمعنى ما إذا كان العقد يقضي بتحويل الحق
في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة
زمنية مقابل مبلغ محدد.
المجموعة كمستأجر

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام
ً
سابقا كإيجارات
ومطلوبات اإليجار للعقود المصنفة
تشغيلية ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود
اإليجار للموجودات ضئيلة القيمة .تدرج موجودات
حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار على أساس
ً
مطبقا ،بغض
القيمة الدفترية كما لو كان المعيار
النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في
تاريخ التطبيق المبدئي .في بعض عقود اإليجار يتم
تحقيق موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي
لمطلوبات اإليجار مع تعديله حسب أي مدفوعات
ً
مسبقا ومستحقة مدرجة
إيجار ذات صلة مدفوعة
ً
مسبقا .تدرج مطلوبات اإليجار على أساس القيمة
الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،وتخصم
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ
التطبيق المبدئي.
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المجموعة كمؤجر
عقد اإليجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبه بنقل
جميع المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة
بملكية األصل يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي.
إيرادات اإليجار الناشئة يتم احتسابها على أساس
القسط الثابت على مدى فترات اإليجار وتدرج
كإيرادات في بيان الربح أو الخسارة الموحد نظرا
لطبيعتها التشغيلية .التكاليف المبدئية المتكبدة
في التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم
إضافتها إلى القيمة الدفترية للموجود المؤجر
ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس
أساس إيرادات اإليجار .تحقق مبالغ اإليجار المحتملة
كإيرادات في الفترة التي يتم استحقاقها فيها.
الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
والعمليات الغير مستمرة
تصنـف المجموعـة الموجـودات غيـر المتداولـة
ومجموعـات االسـتبعاد كمحتفـظ بهـا للبيـع إذا
كان سـيتم اسـترداد قيمتهـا الدفتريـة بشـكل
أساسـي مـن خلال معاملـة بيـع وليـس مـن خلال
االسـتمرار فـي االسـتخدام .يتـم قيـاس الموجـودات
غيـر المتداولـة ومجموعـات االسـتبعاد المصنفـة
كمحتفـظ بهـا للبيـع بالقيمـة الدفتريـة والقيمـة
ناقصـا تكاليـف البيـع ،أيهمـا أقـل .تكاليـف
العادلـة
ً
البيـع هـي التكاليـف اإلضافيـة المنسـوبة مباشـرة
إلـى اسـتبعاد األصل (مجموعة االسـتبعاد) ،باسـتثناء
تكاليـف التمويـل ومصاريـف ضريبـة الدخـل.
يتـم اعتبـار معاييـر تصنيـف المحتفظ بهـا للبيع على
ً
محتملا
أنهـا مسـتوفاة فقـط عندمـا يكـون البيـع
بدرجـة عاليـة ،ويكـون األصـل أو مجموعة االسـتبعاد
متاحـة للبيـع الفـوري فـي حالتهـا الحاليـة .يجـب أن
تشـير اإلجـراءات المطلوبـة إلكمـال البيـع إلـى أنه من
غيـر المحتمـل إجـراء تغييـرات كبيـرة فـي البيـع أو أنه
سـيتم التراجـع عـن قرار البيـع .يجـب أن تلتـزم اإلدارة
بخطـة بيـع األصـل والبيـع المتوقـع إتمامـه خلال
سـنة واحـدة مـن تاريـخ التصنيـف.
ال يتم استهالك أو إطفاء العقارات واآلالت والمعدات
والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها
كمحتفظ بها للبيع.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة
كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة
في بيان المركز المالي الموحد.

يتم تأهيل مجموعة االستبعاد كعملية غير مستمرة
إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي تم إيقافه تم
التخلص منها أو تصنيفها على أنها محتفظ بها
للبيع ،و:
• يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة
جغرافية للعمليات.
• جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال
رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛ أو
• هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصر ًيا
بهدف إعادة بيعها.
يتم استبعاد العمليات الغير مستمرة من نتائج
العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد
كأرباح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات الغير
مستمرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
تعرض إفصاحات تفصيلية في اإليضاح  .41تتضمن
جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ
للعمليات المستمرة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
عمليات التأمين
ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
تـدرج ذمـم التأمين المدينـة والذمـم المدينة األخرى
عنـد اسـتحقاقها ،وتقـاس عنـد التحقيـق المبدئـي
بالقيمـة العادلـة للمقابـل المسـتلم أو المسـتحق
االسـتالم .تتـم مراجعـة القيمـة الدفتريـة للذمـم
المدينـة لتحديـد االنخفـاض فـي القيمـة فـي حـال
أشـارت أحـداث أو ظـروف إلـى أن القيمـة الدفترية قد
ال تكـون قابلـة لالسـترداد ،وتـدرج خسـارة االنخفـاض
فـي بيـان الدخـل الموحـد .بعـد التحقيـق المبدئـي،
تقـاس ذمـم التأميـن المدينـة والذمـم المدينـة
األخـرى بالتكلفـة المطفـأة ،حسـبما يكـون مالئمـا.
يتم إلغاء تحقيق ذمم التأمين المدينة عندما يتم
استيفاء معايير إلغاء تحقيق الموجودات المالية.
موجودات عقود إعادة التأمين
خلال سـير األعمـال العاديـة ،تقـوم المجموعـة
بتحويـل مخاطـر التأميـن إلـى معيدي التأميـن كجزء
مـن نمـوذج أعمالهـا .تمثـل موجـودات عقـود إعـادة
التأميـن األرصـدة المسـتحقة مـن شـركات إعـادة
التأميـن .يتـم تقديـر المبالـغ القابلـة لالسـترداد مـن
شـركات معيـدي التأميـن بطريقـة تتطابـق مـع
المخصـص للمطالبـات غيـر المسـددة أو المطالبـات
المسـددة المتعلقـة بسياسـات معيـدي التأميـن
ووفقاً لعقـد إعـادة التأميـن ذات الصلـة.

يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد
انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير أو بشكل دوري
عندما يوجد مؤشر لالنخفاض خالل السنة المالية.
يحدث االنخفاض عند وجود دليل موضوعي نتيجة
لحدث معين وقع بعد التحقيق المبدئي لموجودات
إعادة التأمين يشير إلى أن المجموعة قد ال تحصل
جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد
وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة
على المبالغ التي تتسلمها المجموعة من معيدي
التأمين .تدرج خسارة االنخفاض في بيان الربح أو
الخسارة الموحد .إن ترتيبات عقود إعادة التأمين
المستردة ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه
حملة وثائق التأمين.
ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة
األخرى
تـدرج ذمـم إعـادة التأميـن الدائنـة والذمـم الدائنـة
األخـرى عنـد اسـتحقاقها ،وتقـاس عنـد التحقيـق
المبدئـي بالقيمـة العادلـة للمقابـل المسـتلم ناقصًا
التكاليـف المباشـرة المتعلقـة بالمعاملـة .وتقـاس
ذمـم إعـادة التأميـن الدائنـة والذمـم الدائنـة األخرى
الحقاً بالتكلفـة المطفـأة ،حسـبما يكـون مالئماً.
إجمالي أقساط التأمين
يتم تحقيق إجمالي األقساط عند اكتتابها ويتم
إدراج مبلغ تقديري لألقساط المكتتبة المستحقة
في نهاية الفترة .إجمالي أقساط التأمين يتضمن
إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء
التأميني المنصوص عليها في العقود المبرمة خالل
الفترة المحاسبية ،كما يتضمن أي تعديالت تنشأ
في الفترة المحاسبية لألقساط المدينة فيما يتعلق
باألقساط المكتتبة في فترات محاسبية سابقة.
يتم تحقيق عالوة على عقود التأمين كإيرادات
(أقساط مكتسبة) تناسبيًا على مدى فترة التغطية
أو باستخدام افتراضات اكتوارية ،حسب الضرورة.
األقساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط
المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد
تاريخ التقرير .يتم تأجيل نسبة العائد إلى الفترات
الالحقة كاحتياطي لألقساط غير المكتسبة.
األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
تتضمن األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة غطاء
إعادة التأمين الواردة في المعاهدة أو العقود
االختيارية أو في عقود إعادة التأمين المبرمة في
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الفترة ،ويتم تحقيقها في التاريخ الذي تبدأ فيه
السياسة التأمينية .تتضمن أقساط إعادة التأمين
أيضًا أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية فيما
يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات
المحاسبية السابقة.
أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي تلك النسب
من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات
المخاطر بعد تاريخ التقرير.
مطلوبات عقود التأمين
تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات
القائمة واالحتياطات المتكبدة الغير مبلغ عنها
ومخصص األقساط غير المكتسبة .تدرج مطلوبات
عقود التأمين عند إبرام العقود وتحميل األقساط.
مخصص المطالبات المستحقة
يتم تحقيق مخصص للمطالبات القائمة في
تاريخ معرفة المطالبات يغطي مطلوب الخسارة
ومصاريف تسوية الخسائر استنادًا إلى تقارير الخسائر
الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل
تقديرات لإلدارة.
يتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ التقرير.
يحتسب المطلوب عمومًا في تاريخ التقرير ،بعد
األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاهات التاريخية
والبيانات التجريبية واألساليب االكتوارية القياسية
قد تتضمن االفتراضات الحالية ،هامشًا لالنحرافات
السلبية.
مخصص المخاطر السارية
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة الجزء من
األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد
خصم حصة إعادة التأمين والمتعلقة بالمخاطر
السارية كما في تاريخ التقرير .يتم تحقيق المخصص
عند إبرام العقود وتحميل األقساط ،ويتم احتسابها
كإيرادات أقساط على مدار فترة العقد وفقا لنمط
خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد .يتم
إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند انتهاء أو
إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين.
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة
المخاطر السارية ويتم إجراء فحص كفاية
المطلوبات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 4لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض في إجمالي
المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على
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األقساط غير المكتسبة .تستخدم هذه المعالجة
الحسابية التقديرات الحالية للتدفقات النقدية
التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد
االستثمار المتوقع أن ينشأ عن الموجودات المتعلقة
بالمخصصات الفنية ذات الصلة بالتأمين على غير
الحياة.
في حال أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية
لألقساط غير المكتسبة (ناقصا تكاليف االقتناء
المؤجلة ذات الصلة) غير كافية ،يتم تحقيق العجز
في بيان الربح أو الخسارة الموحد من خالل تكوين
مخصص لعجز أقساط التأمين.

واالستشارية األخرى ويتم تحقيقها كإيرادات عند

التقرير القطاعي

تقديم الخدمات ذات الصلة.

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة،

إيرادات اإليجار

للمصروفات مثل اإليرادات والمصروفات المتعلقة

تدرج إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية في بيان

بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة.

الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت

تتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية لقطاعات

على مدى فترة اإليجار التشغيلي ،ويتم تحقيق

التشغيل بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات

الدفعات المقدمة والجزء غير المكتسب من إيرادات

حول توزيع وتخصيص الموارد بالقطاع وتقييم أدائه،

اإليجار كمطلوبات.

وتتوفر له معلومات مالية منفصلة.

.5

النقد والودائع قصيرة األجل

إجمالي المطالبات المدفوعة
يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع
المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكاليف معالجة
المطالبات الخارجية ذات الصلة والتي تتعلق مباشرة
بمعالجة وتسوية المطالبات.
المبالغ المستردة من إعادة التأمين
يتم تحقيق المبالغ المستردة من إعادة التأمين عند
تحقيق مطالبات التأمين اإلجمالية ذات الصلة وفقًا
لشروط العقد ذي الصلة.

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

نقد لدى البنوك

1,280,302

1,857,957

ودائع قصيرة األجل

6,931,809

6,686,743

إجمالي النقد وما في حكمه

8,212,111

8,544,700

تخضع كافة الودائع لمعدل فائدة متوسط متغير  .)٪3.276 :2019( %2.926كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة
المتعلقة بالودائع قصيرة األجل المقاسة بالتكلفة المطفأة بمبلغ  5.228ريال قطري ( 1.905 :2019ألف ريال
قطري) .جميع الودائع قصيرة األجل المقاسة بالتكلفة المطفأة مصنفة بالمرحلة (.)1

.6

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
2020
ألف ريـال قطري

العمولة المكتسبة والمدفوعة
تدرج العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما يتم
اكتتاب وثيقة التأمين أو تأجيلها ويتم إطفاؤها
خالل نفس الفترة التي يتم فيها تحقيق األقساط
المقابلة وفقًا لخدمات التأمين المقدمة بموجب
العقد.

إيرادات الفوائد
يتم تحقيق إيرادات الفوائد في بيان الربح أو الخسارة
الموحد عند استحقاقها ،ويتم احتسابها بطريقة
معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم المدينة
قصيرة األجل حيث يكون تأثير الخصم غير جوهري.

توزيعات االرباح
يتم تحقيق إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق
في استالم توزيعات األرباح أو عند استالمها.
إيرادات أتعاب االستشارات
يتم تأجيل األتعاب األولية وغيرها من األتعاب
المدفوعة مقدمًا نظير الخدمات المالية

2019
ألف ريـال قطري

ذمم مدينة من حاملي الوثائق
مستحقات من حاملي الوثائق

3,647,314

2,882,260

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)(44,813

)(43,691

3,602,501

2,838,569

ذمم مدينة من معيدي التأمين
مستحقات من شركات تأمين

إيرادات االستثمار

ويشمل أنشطة األعمال المدرة للدخل والمتكبدة

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

3,201,562

3,457,913

)(47,403

)(43,465

3,154,159

3,414,448

ذمم مدينة أخرى
سلف موظفين مقابل المستحقات

55,187

55,910

تكاليف استحواذ مؤجلة

1,339,990

1,468,488

مدفوعات مقدمة وأخرى

695,343

675,443

2,090,520

2,199,841

8,847,180

8,452,858

تم االفصاح عن الحركة في انخفاض قيمة الذمم المدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمين في
اإليضاح .33
يشمل المصروفات المدفوعة مقدمًا وأخرى مبلغ  353مليون ريال قطري ( 71مليون جنيه إسترليني) (383 :2019
مليون ريال قطري ( 85مليون جنيه إسترليني))  ،بعد خصم الخسارة االئتمانية المتوقعة ،كأصل تعويض ،من
خالل قطر رى ،لعدم اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمين المكتسبة.
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مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

فيما يلي تفاصيل االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك المحتفظ بها خالل السنوات المنتهية في
 31ديسمبر  2020و 31ديسمبر :2019

إجمالي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

11,441,827

10,598,797

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

6,017,323

3,885,558

أقساط تأمين غير مكتسبة

5,621,835

6,014,863

23,080,985

20,499,218

حصة شركات إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

3,952,034

3,431,016

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

1,730,350

685,499

أقساط غير مكتسبة

اسم االستثمار
شركة الضمان للتأمين اإلسالمي “بيما”
(ش.م.ع.ق).

دولة قطر

 ٪٢٥مباشرة

التكافل وإعادة التكافل

الليوان للعقارات (ذ.م.م).

دولة قطر

 ٪٣٨.٤٦مباشرة

االستثمار العقاري والوساطة واإلدارة

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي ش.م.ع.ق (إيضاح )41

دولة قطر

 ٪٢٥مباشرة

خدمات التأمين وإعادة التأمين

مصون لخدمات التأمين (ذ.م.م).

دولة قطر

 ٪٥٠مباشرة

تسويق وتوزيع التأمين

1,620,480

983,289

( )1ال تتضمن هذه االستثمارات أي مطلوبات طارئة أو التزامات رأسمالية كما في  31ديسمبر  2020و .2019

7,302,864

5,099,804

فيما يلي ملخص البيانات المالية لالستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك:

صافي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

7,489,793

7,167,781

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

4,286,973

3,200,059

الموجودات المتداولة

أقساط غير مكتسبة

4,001,355

5,031,574

كانت الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقد إعادة التأمين كالتالي:
2020
مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري

حصة
أطراف
إعادة تأمين
ألف
ريـال قطري

بلد التأسيس والنشاط

نسبة الملكية
والتصويت

األنشطة الرئيسية

2019
الصافي
ألف
ريـال قطري

مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري

حصة
أطراف إعادة
تأمين
ألف
ريـال قطري

الصافي
ألف
ريـال قطري

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2,317,414

530,200

الموجودات غير المتداولة

402,170

462,881

المطلوبات المتداولة

1,449,049

211,369

المطلوبات غير المتداولة

244,612

241,735

ربح السنة

153,318

47,809

كانت الحركة في االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك كالتالي:
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

في  1يناير

14,484,355

4,116,515

10,367,840

14,697,786

4,401,594

10,296,192

الرصيد في  1يناير

149,638

145,267

مطالبات متكبدة

11,643,108

3,627,059

8,016,049

9,035,767

1,500,521

7,535,246

إضافات (إيضاح )41

274,750

-

مطالبات مدفوعة خالل السنة

)(8,756,152

)(1,939,333

)(6,816,819

)(9,733,481

)(1,803,912

)(7,929,569

توزيعات أرباح مستلمة

)(9,375

)(9,251

تأثير تحويل المحفظة
والتغيرات األخرى

390,878

)(49,334

440,212

484,283

18,312

465,971

تأثير فقد السيطرة على شركة
تابعة

)(303,039

)(72,523

)(230,516

-

-

-

في  31ديسمبر

17,459,150

5,682,384

11,776,766

14,484,355

4,116,515

10,367,840

في  1يناير

6,014,863

983,289

5,031,574

5,723,211

1,065,591

4,657,620

أقساط مكتتب بها خالل السنة

12,978,617

3,898,984

9,079,633

12,843,165

1,744,393

11,098,772

أقساط مكتسبة خالل السنة

)(13,066,660

)(3,231,232

)(9,835,428

)(12,474,313

)(1,826,443

)(10,647,870

تأثير تحويل المحفظة
والحركات األخرى

133,034

-

133,034

)(77,200

)(252

)(76,948

تأثير فقد السيطرة على شركة
تابعة

)(438,019

)(30,561

)(407,458

-

-

-

في  31ديسمبر

5,621,835

1,620,480

4,001,355

6,014,863

983,289

5,031,574

الحصة من ربح السنة

15,183

13,622

الرصيد في  31ديسمبر

430,196

149,638

.9

االستثمارات
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,541,704

3,873,131

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

13,016,220

11,915,361

16,557,924

15,788,492
2020

بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة
ألف ريـال قطري

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ألف ريـال قطري

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

صناديق مدارة

743,986

-

أدوات مالية مشتقة (إيضاح )34

26,354

31,394

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي “بيما” (ش.م.ع.ق).

105,615

98,808

سندات دين

611,674

12,984,826

الليوان للعقارات (ذ.م.م).

45,074

46,167

شركات مساهمة عامة قطرية

858,608

-

مصون لخدمات التأمين (ذ.م.م).

4,757

4,663

أسهم مدرجة بالبورصات العالمية

373,504

-

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق (إيضاح )41

274,750

-

أسهم غير مدرجة وأسهم ملكية خاصة

927,578

-

430,196

149,638

اإلجمالي

.8

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
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3,541,704

13,016,220
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2019
بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة
ألف ريـال قطري

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ألف ريـال قطري

صناديق مدارة

883,588

-

أدوات مالية مشتقة (إيضاح )34

9,010

-

.11

العقارات والمعدات

أراضي
ألف
ريـال قطري

مباني
ألف
ريـال قطري

أثاث وتركيبات
ألف
ريـال قطري

سيارات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

التكلفة
في  1يناير 2019

9,709

40,352

155,060

12,697

217,818

تحقيق موجودات حق االستخدام عند التطبيق
المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 16

-

111,293

-

-

111,293

سندات دين

550,733

11,915,361

إضافات

-

22,361

14,138

108

36,607

استبعادات

-

-

)(5,145

)(54

)(5,199

شركات مساهمة عامة قطرية

1,180,060

-

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

-

-

971

-

971

أسهم عالمية مدرجة

438,686

-

في  31ديسمبر 2019

9,709

174,006

165,024

12,751

361,490

أسهم غير مدرجة وملكية خاصة

811,054

-

تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة

-

-

)(5,161

-

)(5,161

إضافات

-

16,302

7,733

-

24,035

اإلجمالي

3,873,131

11,915,361

استبعادات

-

)(2,543

)(398

)(834

)(3,775

االستثمارات المالية المصنفة على انها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المرحلة
 1باستثناء  974مليون ريال قطري وهي أداة دين المرحلة  .2لم تكن هناك حركات استثمارات مصنفة على انها
استثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من المرحلة  1إلى المرحلة .2
بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بـ
 57٫058ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  18.181 :2019ألف ريال قطري) .بلغت الخسائر االئتمانية
المتوقعة المتعلقة باألوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المرحلة  1مبلغ 36٫626
ألف ريال قطري ( 14.295 :2019ألف ريال قطري) .والمرحلة  20.432 ،2ألف ريال قطري 3.886 :2019( .ألف ريال قطري).

.10

االستثمارات العقارية

تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية

-

5,805

1,039

-

6,844

في  31ديسمبر 2020

9,709

193,570

168,237

11,917

383,433

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2019

-

40,352

114,620

10,813

165,785

استهالك السنة

-

15,973

16,015

691

32,679

استبعادات

-

-

)(1,652

-

)(1,652

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

-

17,375

)(211

579

17,743

في  31ديسمبر 2019

-

73,700

128,772

12,083

214,555

تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة

-

-

)(3,889

-

)(3,889

االستهالك للسنة

-

21,197

13,288

447

34,932

استبعادات

-

)(2,259

)(226

)(810

)(3,295

تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية

-

7,009

635

-

7,644

في  31ديسمبر 2020

-

99,647

138,580

11,720

249,947

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

صافي القيمة الدفترية كما في  1يناير

596,004

606,372

إضافات خالل السنة

556

929

أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

12,909

6,260

استبعاد خالل السنة

)(112,834

)(1,619

 .12الشهرة والموجودات غير الملموسة

استهالك السنة

)(17,184

)(15,938

إن الحركة في الشهرة والموجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي:

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

479,451

596,004

تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل المقيم المستقل لإلدارة بالرجوع إلى المعامالت
الحديثة للعقارات المشابهة .لقد تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر 2020
بمبلغ  584مليون ريـال قطري ( 897 :2019مليون ريـال قطري).
بناء على
تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة االستثمارات العقارية عند المستوى  3للقيمة العادلة
ً
مدخالت طريقة التقييم المستخدمة.
بلغ إيراد اإليجار خالل السنة  43.248ألف ريـال قطري ( 48.257 :2019ألف ريـال قطري) بينما بلغت المصاريف
التشغيلية المباشرة (المصنفة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية) لتلك العقارات خالل السنة  17.520ألف ريـال
قطري ( 15.178 :2019ألف ريـال قطري).
أحد االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة بقيمة دفترية قدرها  279مليون ريال
قطري كما في  31ديسمبر  2020مرهون مقابل قروض (إيضاح .)15
ليس لدى المجموعة أية قيود على امكانية تحقيق االستثمارات العقارية  ،باستثناء العقار بالمملكة المتحدة
وال توجد التزامات تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير أو اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز.
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صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020

9,709

93,923

29,657

197

133,486

في  31ديسمبر 2019

9,709

100,306

36,252

668

146,935

شهرة
ألف
ريـال قطري
()1

القدرة
االكتتابية
لتضامن لويدز
ألف
ريـال قطري
( )2أ

خدمات
الوثائق
المنتهية
ألف
ريـال قطري
( )2ب

االتفاقية
االطارية
ألف
ريـال قطري
( )2ج

رخصة
التأمين على
غير الحياة
ألف
ريـال قطري
( )2د

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

في  1يناير 2019

145,111

266,222

2,889

218,726

27,540

660,488

تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية

-

-

-

9,443

1,193

10,636

مصاريف اإلطفاء

-

-

)(1,446

)(32,795

-

)(34,241

في  31ديسمبر 2019

145,111

266,222

1,443

195,374

28,733

636,883

6,739

1,123

7,862

)(1,443

)(22,801

-

179,312

29,856

تأثير فروقات ضرف العمالت األجنبية
مصاريف اإلطفاء
في  31ديسمبر 2020

145,111

266,222

)(24,244
620,501

اعتبا ًرا من  1يناير  ،2014قامت المجموعة باالستحواذ على  ٪100من رأس مال شركة أنتاريس القابضة المحدودة
وشركاتها التابعة.
اعتبا ًرا من  25يوليو  ،2018استحوذت المجموعة ،من خالل شركتها التابعة شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة
(“قطر ري”) ،على  ٪100من رأس مال مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين التي تتخذ من جبل طارق مقرًا لها.
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( )1الشهرة

د) رخصة مزاولة التأمين على غير الحياة

بلغت قيمة الشهرة  145.11مليون ريال قطري (والتي نشأت من االستحواذ على شركة أنتاريس القابضة
المحدودة) والتي خصصت إلنتاريس القابضة المحدودة في المملكة المتحدة لوحدة توليد النقدية .القيمة
القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد يتم تحديدها على أساس نهج القيمة السوقية .تفترض الطريقة أن وحدة
اإليراد النقدية ألنتاريس تنتج عن القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة للويدز سينديكيت المشابهة
ولنفس القيمة الدفترية.

لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين تراخيص تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات المالية لمزاولة
أعمال التأمين على غير الحياة في المملكة المتحدة وباقى اإلتحاد األوروبى.ان التكلفة التقديرية إلنشاء شركة
تأمين (مرخصة) فى جبل طارق تقريبا  9.2مليون ريال قطرى ( 2مليون جنيه إسترليني) .وبناءا على ذلك ووفقا
لمنهجية التكلفة فأن قيمة تراخيص مزاولة أعمال التأمين في جبل طارق لمجموعة شركات التأمين تقدر
قيمتها بنحو  27.5مليون ريال قطري ( 6مليون جنيه إسترليني) وهى غير محددة المدة.

( )2موجودات غير ملموسة

تعتقد اإلدارة أن أي تغييرات محتملة معقولة في االفتراضات الهامة التي يستند إليها المبلغ القابل لالسترداد
لن ينتج عنها أن يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية للشهرة المبلغ اإلجمالي القابل لالسترداد من وحدة أنتاريس
المنتجة للنقد والقيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة في نهاية السنة.

الجدول أدناه يلخص الموجودات الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:
المبلغ
ألف ريـال قطري

العمر اإلنتاجي

القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

266,222

غير محدد

خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي

10,119

 7سنوات

االتفاقية االطارية

218,726

 10سنوات

رخصة التأمين على غير الحياة

27,540

غير محدد

موجودات غير ملموسة في تاريخ اإلستحواذ

522,607

تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية

18,498

مصاريف اإلطفاء المتراكمة

)(65,715

صافي الموجودات الغير ملموسة في  31ديسمبر 2020

475,390

 .13القروض قصيرة األجل
قروض قصيرة األجل

 .14مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

مطالبات تأمين دائنة

355,477

591,616

مستحقات لشركات إعادة تأمين

2,716,639

2,364,885

أ) القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

تقدر القيمة العادلة للقدرة االكتتابية لتضامن لويدز ورخص التأمين عن طريق استخدام النهج السوقي .يتم
تحديث القدرة االكتتابية لتضامن لويدز سنويًا دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائها أو بيعها
مرهون بموافقة لويدز .إن القدرة على اكتتاب أعمال التأمين في حدود القدرة غير محددة لحد القسط السنوي
للشركة مرهون بموافقة لويدز .تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد على أساس تحليل باستخدام المتوسط
العائد على رأس المال وبعض البيانات التي يمكن مالحظاتها المتاحة من خالل لويدز لندن.

إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات الوثائق
المنتهية من خالل الفرع السابق في المملكة المتحدة الذي يتيح توفيره من قبل أنتاريس لخدمات االكتتاب
المحدودة .إن القيمة العادلة لالتفاقية تم رسملتها وإطفائها على أساس القسط الثابت على العمر اإلنتاجي
المقدر بسبع سنوات .يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد على أساس القيمة المحتسبة في الموازنة المالية
والتي تغطي الفترة المتبقية من اتفاقية اإلدارة وسعر خصم .)٪9.70 :2019( ٪9.77
ج) االتفاقية اإلطارية

4,109,766

4,526,219

تحمل القروض قصيرة األجل متوسط سعر فائدة قدره  ٪0.97سنويًا في  ٪2.39 :2019( 2020سنويًا).

ذمم دائنة أخرى:

ب) خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة

205,118

214,334

مكافأة نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )14/1

86,673

91,685

مطلوبات مالية مشتقة (إيضاح )34

366,852

236,565

مطلوبات أخرى

486,043

496,098

4,216,802

3,995,183

 1/14مكافأة نهاية خدمة الموظفين
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

المخصص كما في  1يناير

91,685

91,491

المصروفات المحققة خالل السنة

4,669

3,743

تأثير بيع شركة تابعة

)(2,001

-

المدفوعات خالل السنة

)(7,680

)(3,549

المخصص كما في  31ديسمبر

86,673

91,685

تم إبرام االتفاقية اإلطارية ،كجزء من المعاملة المتعلقة ببيع وشراء الشركات ،بين قطر ري ومجموعة
ماركرستودي ،وتنظم هذه االتفاقية العالقة بين الطرفين على مدى فترة العشر سنوات المقبلة .وبموجب
هذه االتفاقية ،سيكون لدى مجموعة شركات للتأمين حق الرفض األول على كل عمليات التأمين غير الحياة
التى تتم من قبل مجموعة ماركرستودي .تم تقييم االتفاقية اإلطارية بتطبيق نموذج خصم األرباح بموجب
نهج الدخل .يبلغ العمر االنتاجي المقدر لالتفاقية عشر سنوات.
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 .17احتياطي قانوني

 .15القروض
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

قرض ()1

141,813

135,660

قرض ()2

44,442

42,840

كما في  31ديسمبر

186,255

178,500

القرض ( :)1يمثل هذا القرض رهونًا عقارية تحمل سعر فائدة ثابت .هذه القرض مضمونة باستثمارات عقارية
(إيضاح  )10تدفع في .2021
القرض ( :)2يمثل هذا القرض رهونًا عقارية مضمونة مقابل إستثمارات عقارية (إيضاح  )10تدفع في .2024
القروض أعاله تحمل معدل فائدة ثابت  )٪3.16 :2019( %2.49سنويًا.

يتم احتساب االحتياطي القانوني وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية
القطري والنظام األساسي للشركة األم بنسبة  ٪10من صافي ربح السنة .قامت الجمعية العمومية غير العادية
في اجتماعها بتاريخ  23نوفمبر  2014بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم ( )66من النظام األساسي للشركة.
تنص التعديالت على أن يكون االحتياطي القانوني بنسبة  ٪100من رأس المال المدفوع ،وهذا االحتياطي غير
قابل للتوزيع فيما عدا في بعض الحاالت المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون
الشركات التجارية القطري .يتضمن االحتياطي القانوني حصة المجموعة في االحتياطي القانوني للشركات
التابعة.

 .18احتياطي عام
يتم تكوين االحتياطي العام وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري لتعزيز القاعدة الرأسمالية
للمجموعة .لم يتم تحويل أي مبلغ إلى رصيد االحتياطي العام خالل السنة.

 .16رأس المال وعالوة اإلصدار

 .19احتياطي القيمة العادلة

 1/16رأس المال

ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وذلك حسب السياسة المحاسبية الموضحة في اإليضاح .4

2020
عدد األسهم

ألف ريـال قطري

2019
عدد األسهم

ألف ريـال قطري

المصرح به

أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد للسهم
( 1 :2019ريال قطري للسهم)

3,266,101,330

3,266,101

3,266,101,330

3,266,101

المصدر والمدفوع بالكامل

أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد للسهم
( 1 :2019ريال قطري للسهم)

3,266,101,330

3,266,101

3,266,101,330

3,266,101

ً
وفقا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ( ،)QFMAوافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في  26فبراير
 2019على أن تكون القيمة االسمية للسهم العادي  1ريال قطري بد ً
ال من  10ريال قطري وتعديل النظام األساسي
ذي الصلة .تم تنفيذ تقسيم األسهم في  27يونيو  ،2019وتم زيادة إجمالي عدد األسهم من  326.610.133إلى
 3.266.101.330سهم عادي.
 2/16عالوة إصدار
إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكية ،بعد خصم أي تكاليف معامالت
مباشرة ذات صلة ويتم إدراجها مباشرة في رأس المال (القيمة األسمية للسهم) وعالوة اإلصدار عندما يتم
إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها اإلسمية .تم تسجيل القيمة االسمية لألسهم تحت بند رأس المال بينما
تم تسجيل الفائض من سعر اإلصدار على القيمة االسمية تحت عالوة األسهم.
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 .20احتياطي خاص للكوارث
قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  51.70مليون ريـال قطري في  2017من رصيد األرباح المدورة كاحتياطي خاص
للكوارث في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد .تمت الموافقة على تكوين هذا المخصص من قبل
مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  25يناير  .2011يجوز استخدام هذا االحتياطي بتوصية من مجلس
اإلدارة وبعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في حالة حدوث كارثة.

 .21مخصص تمويل صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
ووفقًا للقانون القطري رقم  13لسنة  2008واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير  ،2010يتعين على المجموعة
المساهمة بنسبة  ٪2.5من صافي أرباحها السنوية لصندوق دعم األنشطة االجتماية والرياضية .يتطلب
التوضيح المتعلق بالقانون رقم  13أن يتم تحقيق بالمبلغ المستحق كتوزيع للدخل .وبالتالي ،يتم تحقيق ذلك
في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
خالل السنة ،قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  10.797ألف ريال قطري ( 12.017 :2019ألف ريال قطري) ويمثل ٪2.5
من صافي الربح الناتج عن العمليات في قطر.
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 .22سندات ثانوية دائمة

أ) المعلومات القطاعية (تتمة)

(«المصدر») ،شركة تابعة للمجموعة المسجلة في برمودا،
لغرض تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركة قطر ري
ُ
تم إصدار سندات رأس المال المؤهلة من المستوى الثاني خالل سنة  2017والبالغة  1.615.596ألف ريال قطري من
خالل بورصة األوراق المالية األيرلندية ،وتقوم الشركة األم بدور الضامن للسندات .قد صدرت السندات في صورة
مسجلة بالقيمة االسمية ،بقيمة  200.000دوالر أمريكي ومضاعفات ال تتعدى  1.000دوالر أمريكي .ال يوجد للسندات
تاريخ استحقاق محدد وتكون دائمة في طبيعتها ،وال تلزم الجهة المصدرة بالسداد أو التسوية بتسليم نقد أو
أصل مالي آخر .يتم إدراج األوراق المالية في البورصة األيرلندية.

بيان الدخل القطاعي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

خالل العام ،أصدرت المجموعة سندات رأس مال مؤهل ثانوي من المستوى  2بقيمة  300مليون دوالر أمريكي .إن
السندات دائمة في طبيعتها وهي مؤهلة لشريحة رأس المال  2بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحسابات
نسبة المالءة المالية.

 .23مكونات أخرى لحقوق الملكية
تشتمل المكونات األخرى لحقوق الملكية على احتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطيات الدمج والحصة
ً
وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي الصادرة في 4
من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية.
مارس  ،2019يجب تحويل حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من األرباح المحتجزة
إلى احتياطي حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية .وعليه ،فقد تم إعادة تصنيف
األرباح المحتجزة للسنة السابقة .إن توزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من االستثمارات المحتسبة بطريقة
حقوق الملكية هي الجزء الوحيد القابل للتوزيع من هذا االحتياطي.

التأمين
البحري
والطيران
ألف ريال
قطري

إجمالي أقساط التأمين

973,707

10,748,538

479,488

12,201,733

-

-

-

-

12,201,733

أقساط محولة ألطراف
إعادة التأمين

)(293,605

)(3,504,245

)(249,724

)(4,047,574

-

-

-

-

)(4,047,574

صافي أقساط التأمين

680,102

7,244,293

229,764

8,154,159

-

-

-

-

8,154,159

التغير في احتياطي
األخطار السارية

13,168

723,820

27,158

764,146

-

-

-

-

764,146

صافي أقساط
التأمين المكتسبة

693,270

7,968,113

256,922

8,918,305

-

-

-

-

8,918,305

إجمالي مطالبات
مدفوعة

)(547,793

)(7,162,494

)(419,342

)(8,129,629

-

-

-

-

)(8,129,629

مبالغ مستردة من
إعادة تأمين

135,073

1,707,762

239,825

2,082,660

-

-

-

-

2,082,660

التغير في المطالبات
القائمة (إيضاح )1

47,490

)(1,322,946

7,304

)(1,268,152

-

-

-

-

)(1,268,152

صافي العمولة

)(143,451

)(2,016,589

)(40,512

)(2,200,552

-

-

-

-

)(2,200,552

إيرادات تأمين أخرى
(غير موزعة)

-

-

-

-

-

-

-

2,472

2,472

صافي نتائج االكتتاب

184,589

)(826,154

44,197

)(597,368

-

-

-

2,472

)(594,896

إيرادات استثمارات

-

-

-

-

-

-

1,331,063

-

1,331,063

تكاليف التمويل

-

-

-

-

-

-

)(46,051

-

)(46,051

إيراد اتعاب استشارات

-

-

-

-

-

11,348

-

-

11,348

إيرادات اإليجارات

-

-

-

-

43,248

-

-

-

43,248

-

-

-

-

-

-

10,970

-

10,970

-

-

-

43,248

11,348

1,295,982

-

1,350,578

احتياطي الدمج
واالستحواذ
ألف
ريال قطري

احتياطي تحويل
العمالت األجنبية
ألف
ريال قطري

احتياطي حصة من
أرباح شركات زميلة
ألف
ريال قطري

في  1يناير 2020

)(139,240

)(10,254

110,722

)(38,772

التحويل والحركات األخرى

-

45,046

15,183

60,229

في  31ديسمبر 2020

)(139,240

34,792

125,905

21,457

في  1يناير 2019

-

)(37,088

97,100

60,012

إيرادات أخرى

التحويل والحركات األخرى

)(139,240

26,834

13,622

)(98,784

في  31ديسمبر 2019

)(139,240

)(10,254

110,722

)(38,772

إجمالي إيرادات
االستثمار واإليرادات
األخرى

-

أ) المعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى ستة قطاعات تشغيل وهي قطاع التأمين البحري والطيران وقطاع
تأمين الممتلكات والحوادث وقطاع التأمين الطبي وقطاع العقارات وقطاع االستثمار وقطاع االستشارات.
تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة من خالله باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية .ال يتم
تخصيص المصروفات التشغيلية واإلدارية وبعض المصروفات األخرى للقطاعات ألغراض مراقبة األداء .لم يتم
توحيد أي من القطاعات التشغيلية لحين الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجموعة.
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العقارات
ألف ريال
قطري

استشارات
ألف ريال
قطري

استثمارات
ألف ريال
قطري

العمليات المستمرة

اإلجمالي
ألف
ريال قطري

 .24قطاعات التشغيل

تأمين
الممتلكات
والحوادث
ألف ريال
قطري

التأمين
الطبي
وعلى
الحياة
ألف ريال
قطري

إجمالي
التأمين
ألف ريال
قطري

(مصروفات)
 /إيرادات غير إجمالي
ألف ريال
موزعة
قطري
ألف ريال
قطري

حصة الربح من شركات
زميلة ومشروع
مشترك

-

-

-

-

-

-

-

15,183

15,183

مصروفات تشغيلية
وإدارية

-

-

-

-

)(17,520

)(28,578

-

)(605,986

)(652,084

استهالك

-

-

-

-

)(17,184

)(48

-

)(58,282

)(75,514

(خسارة) /ربح قبل
الضريبة

184,589

)(826,154

44,197

)(597,368

8,544

)(17,278

1,295,982

)(646,613

43,267

مصروف ضريبة على
الدخل

-

-

-

-

-

-

-

)(15,242

)(15,242

ربح للسنة من
العمليات المستمرة

184,589

)(826,154

44,197

)(597,368

8,544

)(17,278

1,295,982

)(661,855

28,025

ربح للسنة من
العمليات الغير
مستمرة

-

-

98,048

98,048

-

-

-

-

98,048

الربح للسنة

184,589

)(826,154

142,245

)(499,320

8,544

)(17,278

1,295,982

)(661,855

126,073
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أ) المعلومات القطاعية (تتمة)

إيضاح :1

بيان الدخل القطاعي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

تتضمن حركة المطالبات المعلقة المطالبات المتكبدة التي تم تعديلها ألصل التعويض الذى حققته
المجموعة خالل العام من خالل شركة قطر رى لعدم اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمين
المكتسبة (إيضاح .)6

التأمين
البحري
والطيران
ألف ريال
قطري

تأمين
الممتلكات
والحوادث
ألف ريال
قطري

التأمين
الطبي
وعلى
الحياة
ألف ريال
قطري

إجمالي
التأمين
ألف ريال
قطري

العقارات
ألف ريال
قطري

استشارات
ألف ريال
قطري

استثمارات
ألف ريال
قطري

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة
ألف ريال
قطري

إجمالي
ألف ريال
قطري

بيان المركز المالي القطاعي
يتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية.

العمليات المستمرة
إجمالي أقساط التأمين

918,795

10,605,032

536,116

12,059,943

-

-

-

-

12,059,943

ب) المعلومات الجغرافية

أقساط محولة ألطراف
إعادة التأمين

)(223,646

)(1,425,154

)(245,718

)(1,894,518

-

-

-

-

)(1,894,518

صافي أقساط التأمين

695,149

9,179,878

290,398

10,165,425

-

-

-

-

10,165,425

التغير في احتياطي
األخطار السارية

36,612

)(243,029

7,567

)(198,850

-

-

-

-

)(198,850

تزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمية .يوضح
الجدول التالي توزيع صافي نتائج اكتتابات المجموعة وإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة حسب
القطاع الجغرافي:

صافي أقساط التأمين
المستحقة

731,761

8,936,849

297,965

9,966,575

-

-

-

-

9,966,575

إجمالي مطالبات
مدفوعة

)(814,758

)(7,844,345

)(462,675

)(9,121,778

-

-

-

-

)(9,121,778

مبالغ مستردة من
إعادة تأمين

138,765

1,633,065

225,512

1,997,342

-

-

-

-

1,997,342

بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة
قطر
2020
ألف ريال
قطري

عالمي
2020
ألف ريال
قطري

اإلجمالي
2020
ألف ريال
قطري

قطر
2019
ألف ريال
قطري

عالمي
2019
ألف ريال
قطري

اإلجمالي
2019
ألف ريال
قطري

التغير في المطالبات
القائمة (إيضاح )1

85,069

207,812

16,323

309,204

-

-

-

-

309,204

إجمالي أقساط التأمين

1,198,829

11,002,904

12,201,733

1,096,127

10,963,816

12,059,943

صافي العمولة

)(145,827

)(2,670,493

)(61,054

)(2,877,374

-

-

-

-

)(2,877,374

إيرادات تأمين أخرى
(غير موزعة)

-

-

-

-

-

-

-

8,229

8,229

أقساط محولة ألطراف إعادة
التأمين

)(821,569

)(3,226,005

)(4,047,574

)(726,247

)(1,168,271

)(1,894,518

صافي نتائج االكتتاب

)(4,990

262,888

16,071

273,969

-

-

-

8,229

282,198

صافي أقساط التأمين

377,260

إيرادات استثمارات

-

-

-

-

-

-

1,088,968

-

1,088,968

8,154,159

7,776,899

9,795,545

369,880

10,165,425

)(20,289

784,435

764,146

)(20,504

)(178,346

)(198,850

تكاليف التمويل

-

-

-

-

-

-

)(131,683

-

)(131,683

التغير في احتياطي األقساط
السارية

إيراد اتعاب استشارات

-

-

-

-

-

16,793

-

-

16,793

صافي األقساط المكتسبة

356,971

8,561,334

8,918,305

349,376

9,617,199

9,966,575

إيرادات اإليجارات

-

-

-

-

48,257

-

-

-

48,257

إجمالي مطالبات مدفوعة

)(850,653

)(7,278,976

)(8,129,629

)(916,290

)(8,205,488

)(9,121,778

مستردات إعادة تأمين

735,137

1,347,523

2,082,660

776,930

1,220,412

1,997,342

الحركة في المطالبات القائمة

)(44,895

)(1,223,257

)(1,268,152

)(42,922

352,126

309,204

صافي العمولة

1,502

)(2,202,054

)(2,200,552

)(3,023

)(2,874,351

)(2,877,374

إيرادات أخرى

494

494

إجمالي إيرادات
االستثمار واإليرادات
األخرى

-

-

-

-

48,257

16,793

957,779

-

1,022,829

حصة الربح من شركات
زميلة ومشروع
مشترك

-

-

-

-

-

-

-

13,622

13,622

مصروفات تشغيلية
وإدارية

-

-

-

-

)(15,178

)(27,552

-

)(584,271

)(627,001

استهالك

-

-

-

-

)(15,938

)(49

-

)(66,160

)(82,147

(خسارة)  /ربح قبل
الضريبة

)(4,990

262,888

16,071

273,969

17,141

)(10,808

957,779

)(628,580

609,501

مصروف الضريبة على
الدخل

-

-

-

-

-

-

-

)(25,464

)(25,464

ربح للسنة من
العمليات المستمرة

)(4,990

262,888

16,071

273,969

17,141

)(10,808

957,779

)(654,044

584,037

ربح للسنة من
العمليات الغير
مستمرة

-

-

86,878

86,878

-

-

-

-

86,878

ربح للسنة

)(4,990

262,888

102,949

360,847

17,141

)(10,808

957,779

)(654,044

670,915

/112

إيرادات تأمين أخرى

1,365

1,107

2,472

4,249

3,980

8,229

صافي نتائج االكتتاب

199,427

)(794,323

)(594,896

168,320

113,878

282,198

كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية القطاعات في نهاية السنة كما يلي:
الموجودات

قطر
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عالميًا

المطلوبات وحقوق الملكية

2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

19,386,424

20,026,205

11,640,840

10,998,347

23,197,289

19,389,109

30,942,873

28,416,967

42,583,713

39,415,314

42,583,713

39,415,314
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 .29المطلوبات وااللتزامات المحتملة

 .25صافي إيرادات االستثمارات
2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

إيرادات فوائد

576,930

659,551

ضمانات بنكية

ربح من بيع استثمارات عقارية

150,000

176,415

التزامات في استثمارات مستقبلية مصرح بها

ربح من بيع استثمارات

19,357

131,220

ربح من بيع شركة تابعة (إيضاح )41

467,475

-

أرباح غير محققة من استثمارات

69,175

57,926

توزيعات أرباح

50,555

65,427

أخرى

)(2,429

)(1,571

إيرادات االستثمارات

1,331,063

1,088,968

تكاليف تمويل

)(46,051

)(131,683

صافي إيرادات االستثمارات

1,285,012

957,285

تتضمن إيرادات الفوائد صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020مبلغ 35.657
ألف ريال قطري ( 8.222 :2019ألف ريال قطري).

 .26المصروفات التشغيلية واإلدارية
2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

تكاليف متعلقة بالموظفين

349,019

404,611

مصروفات تشغيلية أخرى

303,065

222,390

652,084

627,001

 .27العائد للسهم

2020
ألف ريال قطري
الربح الموزع على مساهمي الشركة األم
العمليات المستمرة

17,676

577,029

العمليات الغير مستمرة

83,341

73,845

يخصم :فائدة على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

3,846,199

2,956,856

358,403

385,641

4,204,602

3,342,497

تعمل المجموعة في قطاع التأمين وتخضع للتقاضي في سياق أعمالها العادية ولكنه من غير العملي
توقع أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة أو ذات التهديد .ال تعتقد اإلدارة أن مثل
هذه اإلجراءات بما في ذلك التقاضي سيكون لها أثر مادي على نتائجها في المركز المالي الموحد .وتخضع
المجموعة أيضا لقواعد المالءة التأمينية في جميع المناطق التي تعمل فيها وتلتزم بجميع أنظمة المالءة
المالية.
ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال المجموعة لهذه األنظمة.

 .30تدرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية
يوضح الجدول أدناه تحلي ً
ال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تدرج القيمة العادلة .تم تعريف
مختلف المستويات على النحو التالي:
• المستوى  :1األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.
• المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  1أعاله والتي يمكن مالحظتها بالنسبة للموجود
أو المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
• المستوى  :3مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند على بيانات سوق يمكن مالحظتها (أي مدخالت ال
يمكن مالحظتها).

العائد األساسي هو نفسه العائد المخفف للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك أسهم تحمل آثار مخففة على
األرباح.
2019
ألف ريـال قطري

2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

المستوى 1
ألف ريال
قطري

المستوى 2
ألف ريال
قطري

المستوى 3
ألف ريال
قطري

إجمالي
ألف ريال
قطري

 31ديسمبر 2020
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

57,748

-

57,748

استثمارات في أوراق مالية

13,651,199

947,082

1,901,895

16,500,176

13,651,199

1,004,830

1,901,895

16,557,924

 31ديسمبر 2019

)(115,302

)(81,081

)(14,285

569,793

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

9,010

-

9,010

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

3,266,101

3,266,101

استثمارات في أوراق مالية

13,405,104

738,781

1,635,597

15,779,482

العائد للسهم من العمليات المستمرة (ريـال قطري)

)(0.030

0.152

13,405,104

747,791

1,635,597

15,788,492

العائد للسهم (ريال قطري)

)(0.004

0.174

تقنيات التقييم

 .28توزيعات األرباح واألسهم المجانية
2020
ألف ريال قطري

2019
ألف ريـال قطري

توزيعات أرباح نقدية مقترحة (ألف ريـال قطري)

-

489,915

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف)

3,266,101

3,266,101

التوزيعات النقدية للسهم (ريال قطري)

-

0.15

أوصى مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن عام 2020م نظرًا لضآلة مقدار األرباح المحققة وعدم كفايتها لتوزيع
نسبة أرباح الئقة عن ذلك العام وسيتم العرض المقترح خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي التي سوف
تنعقد بتاريخ  9مارس  2021للموافقة عليها :2019( .توزيع أرباح نقدية بواقع  0.15ريال قطري للسهم والتي تم
اعتمادها خالل اجتماع الجمعية السنوي المنعقد في  26فبراير  2019وتم توزيعها خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  2019من قبل الشركة األم).
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استثمارات مدرجة كأوراق مالية وسندات دين
عندما تستند القيم العادلة في أسهم حقوق الملكية وسندات الدين المدرجة في سوق األوراق المالية إلى
أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار التجار الملزمة ،في سوق نشط لموجودات مماثلة دون أي تعديالت،
يتم إدراج األدوات ضمن المستوى  1من تدرج القيمة العادلة.

الصناديق المدارة المدرجة
في حالة عدم وجود سعر محدد في سوق نشط ،يتم تقييمها باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها مثل
أسعار المعامالت المنفذة مؤخرا في األوراق المالية للمصدر أو جهات إصدار أخرى قابلة للمقارنة ومنحنيات
العائد .يتم إجراء تعديالت على التقييمات عند الضرورة لتحقيق الفروقات في شروط األداة .تقوم المجموعة
بتصنيف هذه االستثمارات في المستوى  2إلى الحد الذي يمكن فيه مالحظة المدخالت الهامة.
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مشتقات غير مدرجة في األسواق المالية

أ) المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة ،وبشكل أساسي مؤسسات مالية ذات
تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية .يتم تقييم المشتقات باستخدام أساليب التقييم مع المدخالت التي
يمكن مالحظتها في السوق التي هي أساسا عقود الخيارات.

وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وهي تلك األطراف التي يكون ألحدها السيطرة على الطرف
اآلخر أو ممارسة نفوذ هام في إصدار قراراته المالية والتشغيلية .تشتمل األطراف ذات العالقة أيضًا على مديري
المجموعة والشركات التي يعملون فيها ككبار موظفي اإلدارة .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه
المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض عليها وفقًا للبنود التجارية االعتيادية .كانت المعامالت
الهامة على النحو التالي:

استثمارات في أسهم غير مدرجة
يتم تسجيل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام نهج السوق
وتطبيق القيمة الدفترية للوصول إلى قيمة االستثمار .ال توجد أسواق نشطة لهذه االستثمارات وتعتزم
المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
أقساط
ألف
ريـال قطري

الصناديق المدارة غير المدرجة

الشركات التابعة

تستثمر المجموعة في الصناديق المدارة ،بما في ذلك صناديق األسهم الخاصة غير المدرجة في سوق نشط
والتي قد تخضع لقيود على عمليات االسترداد مثل فترات التأمين وبوابات االسترداد والجيوب الجانبية.
يراعي مديرو االستثمار في المجموعة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم هذه الصناديق
كجزء من إجراءات العناية الواجبة قبل االستثمار ،وذلك لضمان أنها معقولة ومناسبة ،وبالتالي يمكن
استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه الصناديق كمدخل في قياس قيمتها العادلة .عند قياس هذه
القيمة العادلة ،يتم تعديل صافي قيمة الموجودات عند الضرورة لتعكس القيود على االسترداد والتزامات
المستقبلية والعوامل المحددة األخرى للصندوق ومدير الصندوق .عند قياس القيمة العادلة ،يؤخذ في االعتبار
أي معامالت في أسهم الصندوق .اعتمادا على طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لصافي قيمة الموجودات
ومستوى التداول في الصندوق ،تقوم المجموعة بتصنيف هذه الصناديق في المستوى .3

شراء
خدمات
ألف
ريـال قطري

مطالبات
ألف
ريـال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
أقساط
ألف
ريـال قطري

شراء
خدمات
ألف
ريـال قطري

مطالبات
ألف
ريـال قطري

مجموعة الفردان

17,085

6

13,366

21,854

-

19,964

مجموعة الجيدة

4,091

-

5,333

4,247

-

9,795

ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.

)(2,625

-

-

)(3,267

4

-

أخرى

1,793

-

102

2,001

8

792

اإلجمالي

20,344

6

18,801

24,835

12

30,551

ب) أرصدة األطراف ذات العالقة
أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

شركات زميلة:

تسوية المستوى 3

مجموعة الفردان

339

-

يوضح الجدول التالي تسوية جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 3
بين بداية ونهاية فترة التقرير:

مجموعة الجيدة

2,245

1,328

شركة الليوان العقارية ذ.م.م.

374

1,187

أخرى

1,733

1,568

اإلجمالي

4,691

4,083

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

في  1يناير

1,635,597

716,105

صافي الربح ( /الخسارة) في احتياطي القيمة العادلة

167,263

)(17,377

محول إلى المستوى 3

-

824,543

صافي الحركة في التكلفة

99,035

112,326

شركات زميلة:

في  31ديسمبر

1,901,895

1,635,597

خالل عام  ،2020بعض استثمارات االسهم تم تحويلها من المستوى  2من تدرج القيم العادلة عندما أصبح
مدخل هام مستخدم في قياس قيمتها العادلة غير ملحوظ وكان سابقًا ملحوظ.

 .31األطراف ذات العالقة
اإليضاح  1يقدم معلومات حول هيكل المجموعة ،والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة والشركة القابضة.
إن الجدول التالي يقدم إجمالي مبالغ التعامالت التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية
ذات الصلة.
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والكيانات
الخاضعة لسيطرة أو لسيطرة مشتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها .يتم اعتماد سياسات التسعير
وشروط هذه المعامالت من قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  25فبراير .2020
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شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ش.م.ع.ق).

45,986

20,636

ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.

2,044

1,699

مجموعة الفردان

-

1,730

اإلجمالي

48,030

24,065

ج) مكافآت كبار موظفي اإلدارة
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

31,025

40,089

مكافأة نهاية الخدمة

1,749

1,905

32,774

41,994

إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير هي بدون ضمان وال يحتسب عليها فوائد ولم تقم
المجموعة بتسجيل أي مخصص إلنخفاض قيمة هذه األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة خالل السنة
( :2019ال شيء).
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 .32الحصص غير المسيطرة

د) إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

تمثل الحصص غير المسيطرة بنسبة  )٪41.18 :2019( %41.18من رأس المال في الشركة العمانية القطرية للتأمين ،و
 )٪17.96 :2019( %17.96في الشركة الكويتية القطرية للتأمين.

تنشأ المخاطر المالية من المعامالت القائمة لمعدل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية والتي هي
معرضة لتحركات عامة ومحددة في تغيرات السوق .إن الخطر الرئيسي الذي تواجهه المجموعة بسبب
طبيعة استثماراتها ومطلوباتها هو خطر معدالت الفائدة .تدير المجموعة هذه المعامالت القائمة ضمن
إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعه لتحقيق عائدات استثمارية على المدى الطويل تتجاوز
مطلوباتها بموجب عقود التأمين واالستثمار.

 .33األدوات المالية وإدارة المخاطر
تقوم المجموعة ،في إطار نشاطات أعمالها االعتيادية ،بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة
التأمين واالستثمار وإدارتهما .من خالل هيكل حوكمة قوي ،يتم تقييم المخاطر والعائدات من أجل توليد
إيرادات مستدامة بغرض تخفيض تقلبات العوائد وزيادة العائد للمساهمين .تتعرض خطوط أعمال المجموعة
بصفة أساسية للمخاطر التالية:
• مخاطر التأمين

كما تتكامل إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة للموجودات
والمطلوبات المالية األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين واالستثمار.
كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكم ً
ال لسياسة إدارة مخاطر التأمين لتضمن توفر
تدفق نقدي كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين واالستثمار.

• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة

هـ) مخاطر التأمين

• مخاطر السوق

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية
ومدفوعات المنافع أو توقيتها عن التوقعات .يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة المطالبات
والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل .لذا تهدف المجموعة إلى ضمان
توفر االحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات.

• المخاطر التشغيلية
أ) إطار الحكومة
إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية هو حماية مساهمي المجموعة من
األحداث التي تعوق تحقيق أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة .تدرك اإلدارة العليا مدى أهمية امتالك
أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.
قامت المجموعة بوضع قسم إلدارة المخاطر مع اختصاصات واضحة من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عنه وللجان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع هيكل تنظيمي واضح مع توثيق تفويض
السلطات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار المديرين .كما تم أيضًا وضع إطار
سياسة إدارة مخاطر للمجموعة يحدد مستويات المخاطر المقبولة للمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة
ومعايير تسيير النشاط لعمليات المجموعة.
ب) إطار إدارة رأس المال
لدى المجموعة إطار إلدارة المخاطر الداخلية التي تتعرض لها كل وحدة من أعمال المجموعة ككل ،باإلضافة
إلى تحديد تأثيرها على رأس المال االقتصادي .تشير تقديرات اإلطار الداخلي إلى مقدار رأس المال المطلوب
للحيلولة دون خطر انعدام السيولة وتطبيقه على مستوى خطر معين من خالل عدد من االختبارات (المالية
منها وغير المالية) على مركز رأس المال للنشاط.
ج) اإلطار التشريعي
يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن المجموعة تقوم
بإدارة األمور بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم .في نفس الوقت يهتم المشرعون أيضًا بضمان
احتفاظ المجموعة بمركز مالءة مناسب لمقابلة االلتزامات غير المنظورة التي قد تنشأ من األحداث االقتصادية
أو الكوارث الطبيعية.
تخضع العمليات التشغيلية للمجموعة أيضًا لمتطلبات تشريعية في المراكز التي تمارس عملها فيها .ال تنص
هذه التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضًا بعض النصوص المقيدة (مثل
كفاية رأس المال) بغرض تقليص مخاطر التقصير وانعدام السيولة من جانب شركات التأمين في الوفاء
بالتزاماتها غير المنظورة عند نشوئها.
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تدير المجموعة مخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ الستراتيجية االكتتاب وخطوطها اإلرشادية
لدى المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالبات.
تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين متمثلة بالتأمين البحري والجوي والممتلكات والحوادث
والتأمين الطبي وعلى الحياة.
يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق لتنفيذ استراتيجية االكتتاب لدى المجموعة
والتي تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها عبر محفظة كبيرة متنوعة من حيث النوع ومستوى
المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي .هناك حدود موضوعة لالكتتاب بغرض
تفعيل معيار اختيار المخاطر.
في إطار نشاطها االعتيادي ،وبغرض تقليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات ضخمة ،تدخل المجموعة
في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين تساعد ترتيبات إعادة التأمين المذكورة على التنوع في
النشاط التجاري وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما
توفر مقدرة إضافية على النمو .تتأثر عقود إعادة التأمين بجزء كبير بمعاهدات إعادة التأمين وعقود إعادة
التأمين لتغطية الفائض من الخسارة .يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم
مع مخصص المطالبات القائمة بما يتوافق مع عقود إعادة التأمين.
بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أن هذه العقود ال تعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه
حاملي الوثائق وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالتأمين المحول إلى الحد الذي يكون
فيه كل معيد تأمين غير قادر عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ترتيبات إعادة التأمين .تم إعداد إعادة
تأمين المجموعة بصورة متنوعة بحيث ال يتم االعتماد على معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال
تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين فردي.
لدى المجموعة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمستمرة مع
مراجعة مفصلة ومنتظمة إلجراءات معالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات االحتيالية
المحتملة لتخفيف تعرض المجموعة للمخاطر .كما تقوم المجموعة أيضًا بفرض سياسة إدارة نشطة
وسريعة لمتابعة المطالبات وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ
بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على المجموعة.
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االفتراضات الرئيسية

سنة الحادث

2015

2016

2017

2018

2019

2020

اإلجمالي

في نهاية سنة الحادث

3,586,670

5,222,546

6,764,886

7,123,310

6,598,524

6,095,008

35,390,944

بعد سنة

3,373,487

5,290,164

5,937,954

6,967,633

7,030,107

-

-

بعد سنتين

3,604,650

5,153,225

6,040,613

7,457,506

-

-

-

بعد ثالثة سنوات

3,634,490

5,108,495

5,893,887

-

-

-

-

بعد أربعة سنوات

3,401,416

5,259,545

-

-

-

-

-

بعد خمسة سنوات

3,645,249

-

-

-

-

-

-

تتضمن االفتراضات الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخر في السداد والتغير في أسعار
صرف العمالت األجنبية.

التقدير الحالي
للمطالبات المتكبدة
المتراكمة

3,645,249

5,259,545

5,893,887

7,457,506

7,030,107

6,095,008

35,381,302

الحساسيات

الدفعات المتراكمة حتى
تاريخه

)(3,223,434

)(4,667,425

)(4,399,168

)(4,895,969) (5,886,739

)(1,453,131

)(24,525,866

مخصص صافي
المطالبات القائمة

421,815

592,120

1,494,719

1,570,767

2,134,138

4,641,877

10,855,436

احتياطي خاص بالسنوات
السابقة (قبل )2014

-

-

-

-

-

-

921,330

إجمالي صافي
المطالبات القائمة
المبلغ عنها ولم يتم
تسويتها والمتكبدة
ولكن لم يبلغ عنها

-

إن االفتراض األساسي لتقديرات االلتزامات هو افتراض أن تطورات المطالبات المستقبلية للمجموعة سوف
تتبع سلوك مشابه للسلوك التاريخي .يتضمن ذلك االفتراض متوسط تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة
المطالبة وعوامل تضخم المطالبة وعدد المطالبات لكل سنة حوادث .يتم أيضًا استخدام تقديرات كمية
إضافية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه السلوكيات التاريخية في المستقبل ،وكمثال ،الحدوث لمرة
واحدة ،التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف العمالء تجاه المطالبات واألحوال االقتصادية إضافة إلى
عوامل داخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات معالجة المطالبات .يتم أيضًا استخدام األحكام
لتقييم المدى الذي تؤثر فيه العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

إن مخصص مطالبات التأمين العامة حساسة لالفتراضات الرئيسية الوارد ذكرها أعاله .لم يكن باإلمكان
تحديد قيمة رقمية لمقدار حساسية بعض االفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية
التقدير.
تم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات
األخرى ثابتة لكي توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق الملكية.
التغير في
االفتراضات

التأثير على
المطلوبات
ألف
ريـال قطري

التأثير على
صافي الربح
ألف
ريـال قطري

التأثير على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2020
تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠+

)(813,817

813,817

-

تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠-

813,817

)(813,817

-

التقدير الحالي للفائض /
(العجز)

)(58,579

نسبة الفائض ( /العجز)
إلجمالي االحتياطي
األولي

٪٢-

-

)(36,999

٪١-

-

870,999

٪١٥

-

)(334,196

٪٤-

-

)(431,583

٪٦-

-

-

-

11,776,766

-

-

 31ديسمبر 2019
تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠+

760,508

)(760,508

-

و) مخاطر االئتمان

تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠-

)(760,508

760,508

-

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته مما يؤدي إلى
خسارة مالية للطرف اآلخر .فيما يلي السياسات واإلجراءات النافذة لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان.

جدول تطور المطالبات
تحتفظ المجموعة بمستوى احتياطيات قوية فيما يتعلق بعمليات التأمين من أجل الحماية ضد سلبية خبرات
وتطورات المطالبات المستقبلية .توضح الجداول أدناه توقعات المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبالغ
المدفوعة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير المسجلة لكل سنة
متوالية لسنة الحوادث كما في تاريخ التقرير .يبين القسم األعلى لكل جدول كيفية تغيير تقدير المجموعة
لمجموع المطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نهاية السنوات المتوالية .أما القسم األدنى للجداول،
فإنه يبين تسوية المطالبات المتراكمة بالمبالغ الظاهرة في بيان المركز المالي الموحد.
باستثناء تناسب وعدم تناسب أنشطة إعادة التأمين ،تم اعتبار أساس سنة الحادث كأفضل أساس ألنشطة
االكتتاب للمجموعة .نظرًا لطبيعة مطالبات إعادة التأمين وصعوبة التعرف على سنة الحادث لكل مطالبة
مبلغ عنها ،تم تحقيق هذه المطالبات بصفة فردية وتم توحيدها بحسب سنة التقرير (أساس السنة
المشمولة بالتقرير) ما يعني أنه تم تحقيق المطالبة في السنة التي تم إبالغ المجموعة بها .إن هذا العرض
يختلف عن األساس المستخدم في جدول تطور المطالبات لمطالبات التأمين األخرى وشركات المجموعة،
حيث كانت اإلشارة إلى التاريخ الفعلي لهذا الحدث الذي تسبب بالمطالبة (أساس سنة حدث).

تم وضع سياسة إدارة مخاطر ائتمان محدد تقييمًا وتحديدًا لما يشكل مخاطر ائتمان بالنسبة للمجموعة كما
تم وضع السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
• يتم مراقبة االلتزام بسياسة إدارة المستحقات وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة
مدى صلتها بالتغيرات في بيئة المخاطر.
• بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة
التأمين ،فإن أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هي مسجلة في
البيانات المالية الموحدة كما في تاريخ التقرير.
• تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة .بغرض تقليل تعرضها للخسائر الكبيرة من
حاالت عجز معيدي التأمين عن الوفاء ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصد
تركيزات االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين.
في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لمدى المالءة االئتمانية لمعيدي التأمين وتقوم بتحديث
استراتيجية شراء إعادة التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة.
إن مخاطر االئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير.
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(أ) الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

(د) الموجودات المالية منخفضة القيمة

الجدول التالي يوضح أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد.

في  31ديسمبر  ،2020بلغت موجودات إعادة التأمين منخفضة القيمة مبلغ  47٫403ألف ريـال قطري (43٫465 :2019
ألف ريـال قطري) وذمم مدينة منخفضة القيمة من حملة الوثائق مبلغ  44٫813ألف ريـال قطري (43٫691 :2019
ألف ريـال قطري).

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

موجودات مالية مشتقة (إيضاح )9

57,748

9,010

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

611,674

550,733

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12,984,826

11,915,361

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى (إيضاح )6

6,811,847

6,308,927

موجودات عقود إعادة تأمين (إيضاح )7

5,682,384

4,116,515

الودائع قصيرة األجل (إيضاح )5

6,931,809

6,686,743

33,080,288

29,587,289

(ب) جودة االئتمان
غير متأخرة
في السداد أو
منخفضة القيمة
ألف
ريـال قطري

متأخرة في
السداد ولكن غير
منخفضة القيمة
ألف
ريـال قطري

متأخرة في
السداد ومنخفضة
القيمة
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2020
موجودات مالية مشتقة

57,748

-

-

57,748

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة  -سندات دين

611,674

-

-

611,674

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  -سندات دين

12,010,513

974,313

-

12,984,826

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

5,670,036

1,049,595

92,216

6,811,847

موجودات عقود إعادة تأمين

5,682,384

-

-

5,682,384

ودائع قصيرة األجل

6,931,809

-

-

6,931,809

30,964,164

2,023,908

92,216

33,080,288

 31ديسمبر 2019
موجودات مالية مشتقة

9,010

-

9,010

-

تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات منفصلة لمخصصات انخفاض القيمة.
تعرض الحركة في مخصصات خسائر انخفاض القيمة للسنة كالتالي:
انخفاض قيمة ذمم التأمين
وإعادة التأمين المدينة
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

في  1يناير

87,156

75,188

مكون خالل السنة

5,060

11,968

كما في  31ديسمبر

92,216

87,156

ز) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة للوفاء بالتزاماتها المصاحبة
لمطلوباتها المالية.
يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي /أسبوعي /شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال
كافية للوفاء بأية التزامات عند استحقاقها.
فترات االستحقاق
يبين الجدول أدناه فترات استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المطلوبات
التعاقدية غير المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة مستحقة الدفع والمدينة .بالنسبة لمطلوبات عقود
التأمين وموجودات إعادة التأمين ،فإنه يتم تحديد فترات استحقاقها استنادا إلى التقدير الزمني لصافي
التدفقات النقدية الخارجة من مطلوبات التأمين المدرجة .تم استبعاد األقساط غير المستحقة وحصة
معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليل إذ أنها ليست التزامات تعاقدية.

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة  -سندات دين

550,733

-

-

550,733

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر  -سندات دين

11,915,361

-

-

11,915,361

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

5,213,415

1,008,355

87,157

6,308,927

موجودات مالية

موجودات عقود إعادة تأمين

4,116,515

-

-

4,116,515

موجودات مالية مشتقة

ودائع قصيرة األجل

6,686,743

-

-

6,686,743

موجودات مالية غير مشتقة

28,491,777

1,008,355

87,157

29,587,289

 31ديسمبر 2020

(ج) تحليل أعمار الذمم غير المتأخرة في السداد أو منخفضة القيمة والذمم المتأخرة في السداد ولكن غير
منخفضة القيمة
أقل من
 30يومًا
ألف
ريـال قطري

 31-60يومًا
ألف
ريـال
قطري

 61-90يومًا
ألف
ريـال
قطري

 91-120يومًا
ألف
ريـال
قطري

ما يزيد عن
 121يومًا
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال
قطري

 31ديسمبر 2020
ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة أخرى

5,107,024

280,065

106,128

269,035

1,141,811

6,904,063

أقل من سنة واحدة
ألف
ريـال قطري

57,748

 1-5سنوات
ألف
ريـال قطري

-

أكثر من  5سنوات
ألف
ريـال قطري

-

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

57,748

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

3,316,111

166,033

33,206

3,515,350

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

2,298,325

5,507,462

5,179,039

12,984,826

ذمم تأمين مدينة ،بالصافي

6,756,660

-

-

6,756,660

موجودات عقود إعادة تأمين

5,682,384

-

-

5,682,384

نقد وودائع قصيرة األجل

8,103,018

109,093

-

8,212,111

26,214,246

5,782,588

5,212,245

37,209,079

 31ديسمبر 2019
ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة أخرى
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384,179

488,234

272,659

1,095,512

6,396,083
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أقل من سنة واحدة
ألف
ريـال قطري

 1-5سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من  5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية مشتقة

366,852

-

-

366,852

مطلوبات مالية غير مشتقة

ح) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو اإليرادات لألداة المالية نتيجة التغيرات
في أسعار السوق( ،مثل معدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم) سواء كانت هذه
التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق
المالية المتداولة في السوق .تحد المجموعة من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد
المستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية .كما تقوم المجموعة وبشكل نشط
بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات ،والقيام بتحليل دوري للعمليات
واألداء المالي للشركات المستثمر فيها.

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

442,150

-

-

442,150

التزامات عقود تأمين

17,459,150

-

-

17,459,150

ذمم تأمين دائنة

2,705,843

-

-

2,705,843

( )1مخاطر العمالت

قروض قصيرة األجل

4,109,766

-

-

4,109,766

قروض

141,813

44,442

-

186,255

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية
بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت.

25,225,574

44,442

-

25,270,016

تقوم المجموعة باستخدام مختلف األدوات المالية خارج بيان المركز المالي بما فيها العقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية والخيارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية.

أقل من سنة واحدة
ألف
ريـال قطري

 1-5سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من  5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ التقرير وذلك بتصنيف
الموجودات والمطلوبات بعمالت رئيسية.

 31ديسمبر 2019
موجودات مالية

 31ديسمبر 2020

دوالر أمريكي
ألف
ريـال قطري

يورو
ألف
ريـال قطري

جنيه إسترليني
ألف
ريـال قطري

أخرى
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

نقد وودائع قصيرة األجل

3,422,727

32,243

492,842

4,264,299

8,212,111

ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى

2,066,778

426,859

5,283,344

1,070,199

8,847,180

استثمارات

13,565,588

334,253

1,408,797

1,249,286

16,557,924

إجمالي الموجودات

19,055,093

793,355

7,184,983

6,583,784

33,617,215

قروض قصيرة األجل

4,111,417

-

)(1,669

18

4,109,766

قروض

-

-

186,255

-

186,255

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة
وذمم دائنة أخرى

1,844,786

33,605

1,769,985

568,426

4,216,802

إجمالي المطلوبات

5,956,203

33,605

1,954,571

568,444

8,512,823

 31ديسمبر 2019

دوالر أمريكي
ألف
ريـال قطري

يورو
ألف
ريـال قطري

جنيه إسترليني
ألف
ريـال قطري

أخرى
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

نقد وودائع قصيرة األجل

1,558,986

22,967

713,242

6,249,505

8,544,700

ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى

2,040,737

508,375

5,345,956

557,790

8,452,858

استثمارات

12,651,709

303,945

1,324,199

1,508,639

15,788,492

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

683,301

-

-

683,301

إجمالي الموجودات

16,251,432

835,287

7,383,397

8,315,934

32,786,050

التزامات عقود تأمين

14,484,355

-

-

14,484,355

قروض قصيرة األجل

4,612,848

489

)(87,169

51

4,526,219

ذمم تأمين دائنة

2,364,885

-

-

2,364,885

قروض

-

-

178,500

-

178,500

قروض قصيرة األجل

4,526,219

-

-

4,526,219

قروض

-

178,500

-

178,500

22,295,325

178,500

-

22,473,825

موجودات مالية مشتقة

9,010

-

-

9,010

موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

3,639,236

224,885

-

3,864,121

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

2,033,195

3,898,399

5,983,767

11,915,361

ذمم تأمين مدينة ،بالصافي

6,253,017

-

-

6,253,017

موجودات عقود إعادة تأمين

4,116,515

-

-

4,116,515

نقد وودائع قصيرة األجل

8,544,700

-

-

8,544,700

24,595,673

4,123,284

5,983,767

34,702,724

مطلوبات مالية

أقل من سنة واحدة
ألف
ريـال قطري

 1-5سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من  5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

مطلوبات مالية مشتقة

236,565

-

-

236,565

مطلوبات مالية غير مشتقة

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة
وذمم دائنة أخرى

1,936,605

93,400

1,478,607

486,571

3,995,183

إجمالي المطلوبات

6,549,453

93,889

1,569,938

486,622

8,699,902

ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت.
تم القيام بالتحليل أدناه للتحركات الممكنة في المتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة
مما يوضح األثر على بيان الدخل الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد بسبب التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة للعمالت متضمنة مطالبات عقود التأمين:
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 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

العملة

التغير في
المتغيرات

األثر على
الربح أو
الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري

األثر على
الربح أو الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري

يورو

٪١٠ +

36,650

-

32,691

-

جنيه إسترليني

٪١٠ +

190,164

-

203,744

-

226,814

-

236,435

-

يورو

٪١٠ -

)(36,650

-

)(32,691

-

جنيه إسترليني

٪١٠ -

)(190,164

-

)(203,744

-

)(226,814

-

)(236,435

-

اإلجمالي

اإلجمالي

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري
 31ديسمبر 2019
نقد وودائع قصيرة األجل

8,544,700

-

-

8,544,700

3.48%

موجودات مالية مشتقة

9,010

-

-

9,010

-

استثمارات  -سندات دين

2,359,043

4,123,284

5,983,767

12,466,094

3.77%

10,912,753

4,123,284

5,983,767

21,019,804

( )3مخاطر األسعار

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

( )2مخاطر معدالت الفائدة
مخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من أداة مالية
بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق.
تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة .إن مخاطر معدالت الفائدة
بالنسبة للمجموعة هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى انخفاض العائد الكلي
على أوراقها المالية الحاملة للفوائد.
تتطلب سياسة معدالت الفائدة لدى المجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة باالحتفاظ بمزيج من األدوات
ذات سعر فائدة ثابت ومتغير .تتطلب السياسة أيضًا من المجموعة إدارة استحقاقات الموجودات المالية
والمطلوبات المالية الحاملة للفوائد.

مخاطر السعر هي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو االيرادات لألداة المالية بسبب التغييرات
في األسعار بالسوق (بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت) ،سواء كانت تلك
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية
المماثلة المتداولة في السوق.
تتعلق مخاطر سعر األسهم للمجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات
في أسعار السوق وبصفة أساسية األوراق المالية االستثمارية التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري متعلق
بوحدة نشاط .تتطلب سياسة مخاطر السعر قيام المجموعة بإدارة هذه المخاطر بوضع األهداف ورصد
العقبات أمام االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمار في كل بلد وقطاع وسوق واالستخدام الحريص
والمخطط لألدوات المالية المشتقة .ليس هناك تركيز جوهري لمخاطر السعر بالمجموعة.
يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى
ثابتة مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية.

تحد المجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة بعمالت النقد واالستثمار
والتي ليس لها تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة.

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

العملة

التغير في
المتغيرات
متغيرات
مخاطر معدالت
الفائدة

األثر على الربح
أو الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري

األثر على الربح أو
الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على حقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

ريـال قطري

 ٥٠+نقطة أساس

)(2,330

)(314,814

)(3,105

)(310,895

ريـال قطري

 ٥٠-نقطة أساس

2,330

314,814

3,105

310,895

التغير في
المتغيرات

األثر على
الربح أو
الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على
حقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

األثر على الربح
أو الخسارة
ألف
ريـال قطري

السوق القطري

٪١٠ +

85٫861

85٫861

118٫006

118٫006

السوق العالمي

٪١٠ +

37٫350

37٫350

43٫869

43٫869

السوق القطري

٪١٠ -

)(85٫861

)(85٫861

)(118٫006

)(118٫006

السوق العالمي

٪١٠ -

)(37٫350

)(37٫350

)(43٫869

)(43٫869

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2020
نقد وودائع قصيرة األجل

8,103,018

109,093

-

8,212,111

2.30%

موجودات مالية مشتقة

57,748

-

-

57,748

-

استثمارات  -سندات دين

2,710,757

5,673,495

5,212,245

13,596,497

2.96%

10,871,523

5,782,588

5,212,245

21,866,356
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لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

( )4المخاطر التشغيلية

فيما يلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة استنادا إلى ترتيباتها التعاقدية:
أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2019
األثر على
حقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع المتغيرات
األخرى ثابته مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية:
 31ديسمبر 2020

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو االحتيال أو من
أحداث خارجية .في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة
وقد يكون لها عواقب قانونية أو تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية .ال يمكن للمجموعة أن تتوقع إزالة
جميع المخاطر التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام رقابة صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر
المحتملة تتمكن المجموعة من إدارة هذه المخاطر .لدى المجموعة أنظمة مفصلة وإجراءات موثقة فيها
فصل فعال للمهام وضوابط للوصول وإجراءات التفويض والتسوية وأساليب لتدريب وتقييم الموظفين
وخالفها ،إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخلي فعال .يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية
والصناعة عبر التخطيط االستراتيجي للمجموعة وعملية رصد الموازنة.
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ط) إدارة رأس المال
المصدر الرئيسي لرأس المال المستخدم من قبل المجموعة هو إجمالي حقوق الملكية .كما تستخدم
المجموعة ،حيثما يكون ذلك فعاال ،مصادر رأس المال مثل الديون الدائمة الثانوية ،باإلضافة إلى مصادر
التمويل التقليدية .تقوم المجموعة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات
رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم .قامت المجموعة باالمتثال التام لمتطلبات رأس
المال المفروضة خارجيا خالل السنة المالية قيد التقرير ولم يتم إجراء أي تغييرات على قاعدتها الرأسمالية
وأهدافها وسياساتها وعملياتها من السنة السابقة .يتم تحديد متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا من
قبل قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر المركزي لضمان هوامش مالءة كافية .وتحدد
المجموعة أهدافا أخرى للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة من أجل دعم أهداف
أعمالها وزيادة حقوق المساهمين .تعمل المجموعة على الحفاظ على الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
ونسبة المالءة المالية في جميع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.

القيمة
اإلسمية
ألف
ريـال قطري

الموجودات
المشتقة
ألف
ريـال قطري

المطلوبات
المشتقة
ألف
ريـال قطري

في خالل 3
أشهر
ألف
ريـال قطري

 3أشهر إلى 12
شهر
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2020
مشتقات سوق الصفقات
مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

2,600,525

34

362,495

136,500

2,464,025

مشتقات حقوق الملكية

153,261

-

4,357

153,261

-

مشتقات صرف عمالت أجنبية

4,465,744

57,714

-

2,215,881

2,249,863

7,219,530

57,748

366,852

2,505,642

4,713,888

 31ديسمبر 2019
مشتقات سوق الصفقات
مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

2,094,187

139

204,042

318,500

1,775,687

ي) التصنيف والقيم العادلة

مشتقات حقوق الملكية

170,642

-

10,685

170,642

-

يبين الجدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفترية:

مشتقات صرف عمالت أجنبية

2,025,976

8,871

21,838

2,025,976

-

4,290,805

9,010

236,565

2,515,118

1,775,687

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020
القيمة الدفترية
ألف
ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف
ريـال قطري

القيمة الدفترية
ألف
ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف
ريـال قطري

نقد وودائع قصيرة األجل

8,212,111

8,212,111

8,544,700

8,544,700

ذمم تأمين مدينة

8,847,180

8,847,180

8,452,858

8,452,858

موجودات عقود إعادة تأمين

7,302,864

7,302,864

5,099,804

5,099,804

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

3,541,704

3,541,704

3,873,131

3,873,131

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

13,016,220

13,016,220

11,915,361

11,915,361

40,920,079

40,920,079

37,885,854

37,885,854

قروض قصيرة األجل

4,109,766

4,109,766

4,526,219

4,526,219

ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

4,216,802

4,216,802

3,995,183

3,995,183

قروض

186,255

186,255

178,500

178,500

مطلوبات عقود تأمين

23,080,985

23,080,985

20,499,218

20,499,218

31,593,808

31,593,808

29,199,120

29,199,120

 .34األدوات المالية المشتقة
تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق االعمال
العادية األداة المالية المشتقة تمثل عقد مالي بين طرفين حيث تتغير قيمته استجابة للتغير في سعر واحدة
أو أكثر من األدوات المالية المشتقة أو السعر المرجعي أو المؤشر .وتشمل األدوات المالية المشتقة العقود
اآلجلة والمقايضات وهيكلة رأس المال.
يبين الجدول أدناه القيم اإلسمية حسب فترة االستحقاق .تمثل القيمة اإلسمية مبلغ األداة المشتقة ،أو السعر
المرجعي أو المؤشر ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات المالية وتشير القيم اإلسمية إلى
حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

تم استخدام استراتيجيات مختلفة لعملية التحوط ،وإدارة المخاطر وتحسين الدخل .جميع الخيارات المباعة
على موجودات مملوكة من المجموعة.
مشتقات العمالت األجنبية
تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة والخيارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تتعلق
بعملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .الخيارات هي اتفاقات تعاقدية يمنح بموجبها البائع
(الكاتب) للمشتري (الحائز) الحق ،وليس االلتزام ،في الشراء أو البيع في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت
خالل فترة محددة ،مبلغ محدد من العملة ،بسعر محدد سلفا .إن أسعار الفائدة وعقود مشتقات االئتمان
هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية ،ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
مشتقات األسهم
تتضمن مشتقات األسهم خيارات وتبادالت وهي اتفاقيات تعاقدية تتعلق بأداة حقوق ملكية محددة بسعر
وتاريخ محددين في المستقبل .إن عقود مشتقات األسهم هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في
السوق غير الرسمية ،ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
معدل الفائدة ومشتقات االئتمان
معدل الفائدة ومشتقات االئتمان تتضمن عقود مقايضة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخرى،
مدفوعات فوائد ثابتة وعائمة بشكل عام بعملة واحدة دون تبادل أصل الدين .في حالة مقايضات التخلف
عن السداد ،تتفق األطراف األخرى على إجراء دفعات فيما يتعلق باألحداث االئتمانية المحددة بناء على مبالغ
أسمية محددة .إن عقود مشتقات الصرف اآلجلة هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير
الرسمية ،ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.

 .35األحكام المادية المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من األحكام المؤثرة عند تطبيق
السياسات المحاسبية الوارد وصفها باإليضاح رقم ( .)3تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير األكبر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف فيما يلي (بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي تم
التعامل معها في اإليضاح رقم (.))36
تستند تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى منها التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة
في ضوء الظروف .ترى اإلدارة بأن ما هو موضح أدناه يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج إلى هذه األحكام.
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تصنيف االستثمارات
تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية بموجبه ،وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية
لألصل المالي تمثل أصل الدين والفائدة فقط .راجع االيضاح  4للمزيد من المعلومات.
الخسائر االئتمانية المقدرة
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي
وإدراج معلومات استشرافية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .للمزيد من المعلومات راجع االيضاح :4
المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض قيمة الموجودات المالية.
انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بإجراء فحص انخفاض القيمة سنويا فيما يتعلق بالشهرة الناشئة من االستحواذ على
شركات تابعة .وإلجراء تحليل اختبار انخفاض القيمة ،تقوم المجموعة بعمل التقديرات التالية والتي تعتبر
هامة:
تم استخدام تقدير  WVفي تقدير مدته  3سنوات
بناء على العمر المتبقي لعقد تصفية  .WVبلغ عائد
ً
أنتاريس على السعة لعام  .٪6.6 :2019تم تقدير القيمة السوقية ألنتاريس باستخدام السعر إلى القيمة الدفترية
الملموسة .تم تقدير السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة عند .1.69
تم استخدام معامل حقوق الملكية ( )Equity betaلحساب تكلفة حقوق الملكية في انتاريس لتقييم .WV
يقدر معدل الخصم بـ .٪9.77

وقت تحصيلها .بلغت القيم الدفترية لذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة مبلغ 3.647.314
ألف ريـال قطري كما في  31ديسمبر  2.882.260 :2019( 2020ألف ريـال قطري) و 3.201.562ألف ريـال قطري (:2019
 3.457.913ألف ريـال قطري) على التوالي وبلغت المخصصات المكونة النخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
وذمم إعادة التأمين المدينة  44.813ألف ريـال قطري ( 43.691 :2019ألف ريـال قطري) و  47.403ألف ريـال قطري
( 43.465 .2019ألف ريـال قطري) على التوالي.
فحص كفاية االلتزام
في تاريخ كل تقرير يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين .تقوم
المجموعة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات
والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار التي تعزز مثل هذه المطلوبات في سبيل تقييم كفاية
المطلوب .يتم تحميل أي عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 .37ضمانات الشركة األم
قدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة لشركاتها التابعة وشركة قطر إلعادة التأمين (ذ.م.م( ).قطر
ري) والشركة الكويتية القطرية للتأمين وشركة كيو آي سي  -أوروبا  -المحدودة (مالطا) بغرض الحصول
على تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية .كما في  31ديسمبر  ،2020تم إنهاء الضمانات من الشركة األم
الممنوحة إلى شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نتيجة لإلستبعاد.

 .38إعادة هيكلة المجموعة

تقوم اإلدارة بتحليل الحساسية على االفتراضات أعاله للتحقق من مدى تأثيرها على المبالغ الممكن استردادها
وانخفاض القيمة الدفترية للشهرة في البيانات المالية الموحدة .إن التغييرات في االفتراضات أعاله قد يكون
له تأثير مادي على المبالغ القابلة لالسترداد للشهرة.

خالل  ،2019استحوذت المجموعة على حصص األقلية في شركة كيو آي سي كابيتال بنسبة ( )٪4.26من خالل
إصدار أسهم حقوق ملكية خاصة للشركة األم .تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية
السنوي المنعقد في  26فبراير  .2019كما في  31ديسمبر  ،2020شركة كيو آي سي كابيتال هي شركة تابعة
مملوكة بالكامل للمجموعة.

فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في
تاريخ التقرير والتي لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية التالية ،كما يلي:

 .39تأثير جائحة كوفيد19-

 .36المصادر الرئيسية لعدم اليقين حول التقديرات

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين
يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادا
إلى االلتزام المقدر للتعويض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقد .يتم
تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية ُم َب ّلغ عنها للمجموعة
وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مب َّلغ عنها .تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات
وتكوين االلتزام الناتج عنها بصفة مستمرة .يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات
الموضوعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة السداد .تم صافي تقدير المطالبات غير المدفوعة كما
في  31ديسمبر  2020بمبلغ  11.776.766ألف ريـال قطري ( 10.367.840 :2019ألف ريـال قطري).
فحص انخفاض قيمة الشهرة
تحدد المجموعة ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها سنويا على األقل .يتطلب ذلك تقدير القيمة في
حال االستخدام لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها .تم إيضاح تفاصيل االفتراضات الرئيسية
المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لالسترداد في االيضاحين  12و .35
انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل لالسترداد عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ .إن تحديد
ما إذا كانت هذه الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها يستلزم أن تقوم المجموعة
بتقييم مركز االئتمان والسيولة لدى حاملي الوثائق وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية والتحقيقات
المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة  2014باإلضافة إلى رأي الدائرة القانونية .يتم إدراج الفرق بين القيمة
القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة الدفترية في بيان الربح أو الخسارة الموحد كمصروف .يتم إدراج أي فرق
بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل الموحد في
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أثرت جائحة كوفيد 19-بصورة كبيرة على االقتصاد العالمي وعلى قدرات األفراد والشركات والحكومات
على مواصلة األعمال ،كما كان لها تأثير مادي على حركة السفر والتجارة واألعمال وترتيبات العمل ومعدالت
االستهالك بجميع أنحاء العالم.
تراقب المجموعة تطورات األوضاع عن كثب ،وقد قامت بتفعيل خطة استمرارية أعمالها وغيرها من ممارسات
إدارة المخاطر بغرض إدارة تأثير أي توقف محتمل في األعمال على أنشطتها وأدائها المالي نتيجة لتفشي
جائحة كوفيد.19-
قد تتأثر المجموعة بأية سياسات أو ممارسات أو قوانين أو تدابير قد تفرضها الحكومات ويطلب بموجبها
من شركات التأمين أو تضطر لتأجيل أقساط التأمين أو دفع مطالبات تتعلق بالخسائر الناجمة عن جائحة
كوفيد 19-والتي ال تكون مستحقة بطبيعة الحال بموجب السياسة ذات الصلة أو في خالل السياق االعتيادي
لألعمال .إن مدى تأثير الجائحة على أنشطة المجموعة ونتائج أعمالها يعتمد إلى حد كبير على التطورات
المستقبلية واإلجراءات المتخذة عالم ًيا للتخفيف من هذه التأثيرات .تكبدت المجموعة مطالبات صافية بمبلغ
 514مليون ريال قطري ( 141مليون دوالر أمريكي) بعد خصم إعادة التأمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
إن المحفظة االستثمارية للمجموعة معرضة للتقلبات الحالية باألسواق .المحافظ االستثمارية في االقتصادات
المعتمدة نسبيا على أسعار النفط يكون لها بعض االنكشافات على المخاطر .تتعرض المجموعة ً
أيضا لمخاطر
تتعلق بقرض مستحق من وكالة إدارية عامة ( .)MGAفي ضوء الظروف الحالية ،وافقت إدارة المجموعة
والوكالة اإلدارية العامة مع بعضهما البعض على تمديد أجل السداد .وبالنظر لعدم اليقين حول األسواق
العالمية واألداء االقتصادي ،تم دمج التغييرات في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لتعكس عوامل
االقتصاد الكلي الحالية التي يمكن مالحظتها والمعلومات المستقبلية.
تتمتع المجموعة بمراكز قوية فيما يتعلق برأس المال والسيولة والتمويل ،وال تزال لديها صالبة من الناحية
التشغيلية في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة عالميًا على خلفية تفشي جائحة كوفيد .19-تتوقع
المجموعة أن يكون لهذه الحالة وما يعقبها من انكماش في رؤوس األموال تأثيرًا على األسعار بأسواق الجملة
وإعادة التأمين.
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 .40األحداث الالحقة لفترة التقرير
قامت مجموعة ماركرستودي بالمملكة المتحدة مؤخ ًرا بإتمام صفقة استثمار في مجموعتها بقيادة بولين
ستريت كابيتال (شركة إدارة استثمارات بديلة مستقلة تقع في المملكة المتحدة) .تخضع الصفقة لموافقة
الجهات التنظيمية وسوف تشهد حصول بولين ستريت كابيتال على حصة مؤثرة في مجموعة إم إس جي
جروب .إن مشاركة مجموعة قطر للتأمين في هذه الصفقة تشير وتؤكد على التزامها كشريك استراتيجي
لمجموعة ماركرستودي ،كما أن إبرام الصفقة من شأنه أن ييسر سداد جزء كبير من مديونية ماركرستودي
للمجموعة.

 .41العمليات الغير مستمرة
في  22نوفمبر  ،2020بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ،قرر مساهمو شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي وهي شركة تابعة للمجموعة ،تحويل الشركة التابعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية
ً
الحقا في بورصة قطر من خالل طرح عام أولي بنسبة  ٪60من األسهم المملوكة
(ش.م.ع.ق) وإدراجها
للمجموعة للجمهور .في  30ديسمبر  ،2020اكتملت عملية االكتتاب العام بنجاح وبالتالي تم تخفيض الحصة
التي تحتفظ بها المجموعة إلى  ٪25من رأس المال المدفوع لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ش.م.ع.ق.
في  31ديسمبر  ،2020تم إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .كعملية غير
مستمرة .إن نتائج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .للسنة هي كما يلي:

كانت التدفقات النقدية المتكبدة من قبل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .كما
يلي:
2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

التشغيلية

75,397

124,600

االستثمارية

154,392

93,053

التمويلية

)(193,524

48,766

صافي الزيادة في النقد المحقق

36,265

266,419

القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .كما في
تاريخ فقد السيطرة كانت كما يلي:
2020
ألف ريـال قطري
الموجودات
النقد والودائع قصيرة األجل

604,976

ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

326,390

2020
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

موجودات عقود التأمين

103,084

إجمالي أقساط التأمين

1,001,323

1,020,479

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

115,094

أقساط محولة لمعيدي التأمين

)(67,951

)(77,906

استثمارات مالية

590,886

صافي أقساط التأمين

933,372

942,573

عقارات ومعدات

1,279

التغير في احتياطي األخطار السارية

32,923

)(67,909

صافي أقساط التأمين المكتسبة

966,295

874,664

إجمالي الموجودات

1,741,709

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(826,488

)(908,980

المطلوبات

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

53,083

99,607

تسهيالت قصيرة األجل

)(242,333

الحركة في المطالبات القائمة

)(78,716

15,282

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

)(104,590

صافي العمولة

)(11,766

)(2,414

مطلوبات عقود التأمين

)(741,058

صافي نتائج االكتتاب

102,408

78,159

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)(130,697

إيرادات االستثمار وااليرادات األخرى

45,992

63,415

إجمالي المطلوبات

)(1,218,678

تكاليف التمويل

)(4,762

)(10,799

صافي إيرادات االستثمار

41,230

52,616

قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة

523,031

إجمالي الدخل

143,638

130,775

مصاريف عمومية وإدارية

)(45,750

)(47,536

االستهالك واالطفاء

)(846

)(711

الربح قبل الضريبة من العمليات الغير مستمرة

97,042

82,528

مصروف الضريبة على الدخل

1,006

4,350

الربح للسنة من العمليات الغير مستمرة بعد الضريبة

98,048

86,878

الدخل الشامل اآلخر من العمليات الغير مستمرة
صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

6,119

41,770

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
حاملي أسهم الشركة األم من العمليات الغير مستمرة

104,167

128,648

العائد للسهم
العائد األساسي/المخفف للسنة من العمليات الغير مستمرة (ريال قطري)
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0.03

0.04

الربح من استبعاد استثمارات في شركة تابعة كالتالي:
2020
ألف ريـال قطري
المقابل المستلم نقدًا

661,500

القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها من قبل المجموعة ()٪٢٥

274,750

القيمة الدفترية للشركة التابعة
قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة

)(523,031

الحصص غير المسيطرة

78,455

التكلفة المتكبدة المتعلقة بعملية االستبعاد

)(24,199

الربح بعد الضريبة من استبعاد استثمارات في شركة تابعة

467,475
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الفروع الدولية
لمجموعة قطر للتأمين

الفروع الدولية
لمجموعة قطر للتأمين
زيورخ
الكويت
دولة قطر

لندن

قطر

المقر الرئيسي لشركة قطر للتأمين
شارع التامين ،الخليج الغربي،
ص .ب ،666 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44962222 :
البريد اإللكترونيqatarins@qic.com.qa :
www.qatarinsurance.com

مكاتب فرعية
 .1أبو هامور
 .2الخور
المنافذ
 . 1لولو هايبر ماركت (الغرافة)
 .2فيالجيو
 .3الندمارك
 .4سيتي سنتر
 . 5الميرة (المنصورة)
 .6لولو هايبر ماركت (الخور)
 .7إزدان مول (الوكرة)
 . 8لولو هايبر ماركت (المسيلة)

إدارة األصول

برمودا

دولة قطر
إبيكور إلدارة االستثمار ذ.م.م
مكتب رئيسي :الطابق الثالث
مبنى ملحق لشركة قطر للتأمين
شارع التامين ،الخليج الغربي ،الدوحة قطر
هاتف+974 44962233 :
البريد اإللكترونيinfo@qicgroup.com.qa :
www.qatarinsurance.com

كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي
كيو إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي ذ.م.م
مبنى شركة قطر للتأمين ،شارع التأمين،
الخليج الغربي ،صندوق بريد ،666 :الدوحة ،قطر

إقليمي

فرع دبي
مكتب  ،210بناية مركز الدانة ،شارع المكتوم،
ديرة ،ص ، 4066 .دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 42224045 :
البريد اإللكترونيqicdubai@qicuae :

جبل طارق
سلطنة عمان
سنغافورة

فرع أبوظبي
متجر رقم  ،1الطابق األرضي،
بناية المنارة بالزا في الجهة المقابلة من مركز
مدينة زايد للتسوق ،شارع المرور،
ص.ب  ،73797أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،هاتف26769466-971+ :
البريد اإللكترونيqicabudh@qicuae.com :
www.qicuae.com

اإلمارات
مالطا

مكتب الشركة الكويتية القطرية للتأمين
المكتب الرئيسي
الطابق الثالث ،برج أحمد ،شارع الخليج العربي،
الشرق ،الكويت ،ص.ب 25137 :الصفاة 13112
هاتف+965 22064412 :
فاكس+965 22064413 :
البريد اإللكترونيqic@qickwt.com :
www.qickwt.com
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دولي

مكاتب الشركة العمانية القطرية
للتأمين
الطابق الرابع ،مبنى مركز النورس التجاري،
شارع رقم  ،281بالقرب من ،HSBC
الخوير ،سلطنة عمان
هاتف+968 24765333 :
الفاكس24765399 :

www.qicglobal.com

فرع الخوير
الطابق األرضي ،مبنى مركز النورس
التجاري ،شارع رقم ،281
بالقرب من  ،HSBCالخوير،
سلطنة عمان
هاتف+968 24765213 :

قطر إلعادة التأمين
شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة،
مالطا
هاتف+٣٥٦٢٠٩٢٨٨٨٨ :
البريد اإللكتروني:

فرع CBD
شارع البنك ،روي
هاتف+968 24765212 :
فاكس+968 24765299 :

شركة قطر للتأمين جلوبال
شركة قطر للتأمين للخدمات العالمية
المحدودة ،المملكة المتحدة
هاتف+٤٤٠٢٠٣٥٩٨٨٧٧٠ :

QEL-info@qiceuropeltd.com
www.qiceuropeltd.com

شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة
فرع المملكة المتحدة
هاتف+٤٤٠٢٠٣٥٩٨٨٧٧٠ :
البريد اإللكترونيQEL-info.uk@ :

فرع الخوض
مبنى رقم  ،312مربع رقم،331 .
شارع الخوض التجاري
هاتف+968 24765224 :
فاكس+968 24765234 :

qiceuropeltd.uk
www.qiceuropeltd.uk

إعادة التأمين

فرع مابيال
محل رقم  ،M 811مبنى 811Bo
قطعة رقم  2223مربع 355
مابيال ،سلطنة عمان
هاتف+968 24465233 :

قطر إلعادة التأمين
شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة،
برمودا
هاتف+14414005000 :

فرع بركاء
محل رقم  ،7-8بالقرب من ميشلين
لإلطارات ،بالقرب من بنك عمان العربي
(القديم) ،بركاء ،سلطنة عمان
هاتف+968 26982562 :

شركة قطر إلعادة التأمين ،زيورخ
مكتب فرعي
هاتف+41442078585 :

فرع نزوى
محل رقم  6قطعة 872
فرق نزوى،
سلطنة عمان
هاتف+968 44/24765243 :

www.qatarreinsurance.com

شركة قطر إلعادة التأمين  -لندن
مكتب فرعي
هاتف+442035988700 :
www.qatarreinsurance.com

أنتارس
وكالة أنتارس اإلدارية ،المملكة المتحدة
هاتف٤٤2079591900:
البريد اإللكتروني:

فرع صاللة
بناية الرازيخ محل رقم  5و 6
سوق صاللة المركزي
هاتف+968 90690855 :
فرع عمان أفنيوز مول
عمان أفنيوز مول،
محل رقم  12أ (الدور السفلي)،
شارع السلطان قابوس،
مسقط ،سلطنة عمان
هاتف+968 24592211 /24765235 :
الفاكس+968 24765239 :
فرع العامرات
رقم المبنى  904محل رقم  1مربع 415
طريق رقم  1522بجانب فرع عمانتل
الجديد ،شارع الهجر ،العامرات
سلطنة عمان
هاتف+968 24882713 :
فرع صحار
الوقيبة ،صحار ،سلطنة عمان،
طريق رقم1522 :
هاتف+968 92878097 :

www.qatarreinsurance.com

info@antaresunderwriting.com
www.antaresunderwriting.com

أنتارس  -سنغافورة
أنتارس لالكتتاب آسيا بي تي أي
المحدودة ،سنغافورة
هاتف+6569112790 :
البريد اإللكترونيinfo@ :
antaresunderwriting.com

مجموعة ماركرستدي
زينث للتأمين ،جبل طارق
شركة ماركرستدي للتأمين المحدودة،
جبل طارق
شركة سانت جوليانز للتأمين المحدودة،
جبل طارق
هاتف+35020048488 :
www.zenith.gi
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