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شركة قطر للتأمين
2019

2018

2017

2016

2015

مليون ريال قطري

12٫843

12٫606

11٫659

9٫901

8٫347

نتائج االكتتاب

355

576

115

844

926

صافي الربح العائد إلى الشركة األم

651

646

418

1٫034

1٫044

االستثمار واإليرادات األخرى

1٫084

863

986

925

899

25٫079

23٫639

22٫297

19٫112

14٫603

8.0

8.2

5.1

14.7

18.1

إجمالي األصول

39٫415

39٫165

34٫734

28٫715

23٫673

حقوق الملكية لمساهمة الشركة األم

8٫453

7٫726

8٫017

8٫236

5٫812

إجمالي األقساط

النقد واإلستثمارات
العائد على حقوق الملكية ٪

مغزى استخدام المثلث
بالنسبةلقطرللتامني،يدلاملثلثذوالزاويةاملتجهإلىاألعلىعلىالطموحوالتقدموالنمو ،بينمامتثلاألضالعالركائز
الثالثالتيتقومعليهااملجموعةوهيالقوةوالثباتواألمان.
ترمزقاعد ةاملثلثاخل طاألفقيإلىقوةأساسمجموعتناوالذيبنيتعليهقيمنااألساسية وأخالقياتأعمالنا.
أمااجلانبنيفهماميثالنالثباتواألماناللذانيظهرانفيالثقةاملستمرةوإميانالعميلمبنتجاتنا وخدماتنا.
ترمزاألشكالإلىمجموعةمنالصفاتوالتيتوصلكلمنهمارسالةمختلفة .بالنسبةلقطرللتأمني،ميثلاملثلث درع ًا
قوي ًايوفراالستقرارواحلمايةلعمالئنا.
هندسي ًا،يتكوناملثلثمنثالثةخطوطمتساويةومستقيمةبزاوية قياسها٦٠درجةوذلكيشيرإلىاالستقرارطوال
العام.
بجـانب اجلهـود املتواصلة ملوظفينا امللتزمني ذوى اخلبرة والكـفاءة ،تـوفر الركـائز الثـالث لقطـر للتأمني أ ال وهي
القـوةوالثبات واألمان،عام ًابعدعامالنمواملستدامواخلدماتعاليةاجلودةوالعائداملربحكماانهاتضيفقيمةإلى
باملصلحة واملجتمعالذينعملبه.
اصحا 

أسهم شركة قطر للتأمين
2019

2018

2017

2016

2015

ربحية السهم (ريال قطري)

0.175

0.175

0.109

0.318

0.321

القيمة السوقية (مليون ريال قطري)

10٫321

11٫449

14٫423

20٫449

15٫139

توزيعات األرباح للسهم الواحد (ريال قطري)

0.15

1.5

1.5

1.5

2.5

حصة البونص ()٪

-

-

٪15

٪15

٪10

سعر السهم في  ٣١ديسمبر (ريال قطري)

3.16

35.9

52.01

84.8

82

القيمة الدفترية للسهم (ريال قطري)

2.59

2.37

2.45

2.52

1.78

* Restated for the effect of issuance of Bonus Shares
** Disclaimer for A.M. Best:
For all rating information including details of the office responsible for issuing the individual ratings
please visit A.M. Best’s Ratings & Criteria Center.
*** Disclaimer for S&P Rating:
For all rating information please visit www.standardandpoors.com

وبالرغممنتقلباتالسوقوبيئتهالتنافسيةإالانالعائدالذيمننحهللمساهمنيوالعمالءعلىحدسواء عامبعدعام
هودليلعلىأدائنااملالياحلقيقي.
بإعتبارنا شركة عاملية ،نحن نسعى لتحقيق النجاح والصمود فى مواجهة التقلبات االقتصادية ،ونؤمن بان جهودنا
لتحقيقاالستدامةهيماسيساعدناعلىالبروزفيالسنواتالقادمةكمنظمةثابتةوقويةوآمنة.

A.M. Best

Standard and Poor’s

Financial Strength Rating

ملتزمونباالستدامةوأكثر.
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الرؤية
تهدف الرؤية املستقبلية للمجموعة إلى احلفاظ على الدافع الذي يحفز النمو والتميز،
وذلك من خالل االبتكار والتنوع والقيادة املسؤولة ،وعن طريق التحالفات والشراكات
االستراتيجية ،نسعى خللق اإلطار األمثل لتحقيق منو مستدام ألرباح املجموعة.

القيم
في مجموعة قطر للتأمني ،نشهد جلميع موظفينا مبساهماتهم املميزة ،ونضع جهودهم
ومبادراتهم وكذلك آراءهم محل تقدير.
مجموعتنا مبنية على العمل اجلماعي واالحترام املتبادل والثقة.
نقوم بتمكن كل شخص باملجموعة ،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 املساهمات اإليجابية ونقدر االبتكار
ونكافئ التميز.
نشجع العمل في بيئة آمنة ومنتثل جلميع القوانني واللوائح .كما أننا نسعى جاهدين
لتلبية توقعات ومتطلبات عمالئنا.
نقيم عمالءنا ونعتبرهم شركاء موثوقني ،ونقدر اآلراء واالقتراحات البناءة وكذلك
التعليقات الصادقة التي تصلنا ،كما أننا نسعى الستيعابها في منوذج أعمالنا.
نتقبل النقد الصادق ونعتبره مساهمة قيمة ملنظمتنا ،ونفي بالتزاماتنا جتاه املساهمني
والعمالء واملوظفني واملجتمع.

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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األعمال المتعددة
لمجموعة قطر للتأمين

األعمال المتعددة لمجموعة قطر للتأمين
التأمين المباشر

شركة قطر للتأمني ( ،)QICشركة مساهمة عامه مدرجة
حتتل موقع ًا ريادي ًا في مجال التأمني ومتلك تاريخ ًا حاف َال
باإلداء املتميز ميتد ألكثر من  ٥٦عام .ومنذ تأسيسها عام
١٩٦٤م ،أثبتت قطر للتأمني قدرتها على تلبيه احتياجات
األفراد والشركات بشكل ثابت عبر تاريخها احلافل
من خالل تقدمي مجموعة من اخلدمات املتنوعة والتي
تشمل التأمني الشخصي ،املركبات ،املنزل ،السفر،
القوارب واليخوت ،احلوادث الشخصية ومنتجات التأمني
للشركات ،الطاقة والتأمني البحري واجلوي ،املمتلكات،
االخطار التجارية ،الشحن .اليوم شركة قطر للتأمني
( )QICهي الشركة الرائدة في السوق في قطر وفي
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .شركة قطر
للتأمني هي واحدة من شركات التأمني األعلى تصنيف ًا في
منطقة اخلليج بتصنيف  Aمن  Standard & Poorsو
 A -Excellentمن ( A.M. Bestيرجى اإلطالع على
مواقع وكاالت التصنيف ملزيد من املعلومات) من حيث
الربحية والقيمة السوقية ،تعتبر شركة قطر للتأمني أكبر
شركة تأمني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية أكثر
من  ٢٫٧٥مليار دوالر.
إعادة التأمين

شركة قطر إلعادة التأمني ( )Qatar Reاحلاصلة على
ترخيص من الفئة الرابعة ملمارسة أعمال التأمني من قبل
السلطة النقدية في برمودا ( ،)BMAهي شركة إعادة
تأمني متعددة املجاالت تكتتب في جميع أنواع إعادة
تأمني املمتلكات واملخاطر ونشاطات األعمال املتخصصة.
تقدم شركة قطر إلعادة التأمني ( )Qatar Reخدماتها
لعمالئها من خالل فرق من خبراء االكتتاب والتمويل
احملترفني الذين يجمعون بني اخلبرة الفنية والتجارية
املتعمقة في املجال في جميع األسواق من خالل مقرها
الرئيسي في برمودا ومكاتبها الفرعية في كل من زيورخ
ولندن وسنغافورة .تتخذ قطر إلعادة التأمني موقع ًا
بالقرب من أسواق إعادة التأمني الرئيسية في العالم
والعمليات األساسية لعمالئها.
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وتلقى الشركة الدعم من خالل ضمان أولي من شركة
قطر للتأمني واالستفادة من قاعدة رأس املال الضخم
واملتزايد منه .وقد حصلت شركة قطر إلعادة التأمني على
تصنيف  Aمن وكالة  S&P Globalو A-Excellent
من  A.M. Bestللحصول على التفاصيل الكاملة ،يرجى
االطالع على مواقع وكاالت التصنيف االئتمان.

إدارة األصول

قطر للتأمني إلدارة األصول هو القسم االستثماري
للمجموعة ،ويدير هذا القسم استثمارات املجموعة
باإلضافة إلى العديد من صناديق االستثمار بالنيابة
عن العمالء اخلارجيني .يعمل باإلدارة فريق مؤهل من
املتخصصني ذوي اخلبرة الواسعة في مجال االستثمار
تصل مجتمعه بأكثر من  ١٠٠عام .وقد لعب القسم
دور أساسي ًا في املجموعة حيث ساهم بشكل فعال في
استمرار حتقيق الربحية والنجاح منقطع النظير.

التأمين التخصصي

أنتاريس هي شركة متخصصة في التأمني وإعادة
التأمني تتبع ملجموعة قطر للتأمني واملتخصصة في مجال
التأمني وإعادة التأمني وتعمل في سوق لويدز في لندن
وشنغهاي وسنغافورة .تعتبر لويدز أكبر سوق عاملي في
مجال التأمني وإعادة التأمني في العالم .وتقدم أنتاريس
مجموعة متنوعة من اخلدمات التأمينية حول العالم والتي
تشمل املمتلكات واحلوادث والتأمني الصحي فض ًال عن
التأمني البحري واجلوي وأعادة التأمني من خالل فريقها
املؤهل من ذوي اخلبرات العالية.

إبيكيور إلدارة االستثمار

إبيكيور إلدارة االستثمار مت تأسيسها في مايو ٢٠١٩م
واململوكة  ٪١٠٠من قِ بل مجموعة قطر للتأمني ،وأنشئت

حتت مركز قطر للمال وتنظمه هيئة تنظيم مركز قطر
للمال .تركز إبيكيور إلدارة االستثمار على إدارة  /تقدمي
املشورة بشأن احملافظ االستثمارية وصناديق االستثمار
وغيرها من املنتجات االستثمارية للعمالء اخلارجيني
وكذلك لكيانات مجموعة قطر للتأمني.
العقارات

شركة قطر للتأمني العقارية مملوكة  ٪١٠٠من مجموعة
قطر للتأمني وتعمل على إدارة العقارات .وتضم احملفظة
العقارية للشركة العديد من املعالم املرموقة خاصة في
قطر .تركز الشركة علىاالستثمار في األصول العقارية
املدرة للدخل من خالل مستأجرين أقوياء بهدف احلصول
على إيرادات اإليجارات.

وحترص أنتاريس على تقدمي خدمات فعالة وذات كفاءة
عالية لعمالئها لضمان اجلودة واألمن واالستمرارية
والنهج الثابت لنقل وتقليل املخاطر .تستفيد أنتاريس من
التصنيفات األمنية القوية لسوق لويدز على مستوى +A
من وكالة  Standard & Poorsومستوى  Aمن وكالة
A.M. Best
التأمين على الحياة والتأمين الصحي

تتميز شركة تأمينات احلياة والتأمني الصحي ()QLM
عن نظرائها بأنها تقدم خدمات متطورة لتأمينات احلياة
والتأمني الصحي املصممة خصيص ًا لعمالئها .وقد
رسخت الشركة مكانتها الريادية في قطاع تأمينات
احلياة والتأمني الصحي في قطر من خالل القاعدة
املالية القوية واخلدمات على مدار  ٢٤ساعة  ٧ /أيام
من األسبوع وأن اخلبرة العالية لفريق عمل الشركة
باإلضافة إلى شبكة مزودي اخلدمات الطبية الواسعة
االنتشار ،وضعت الشركة في مكانه تتيح لها تقدمي
أفضل رعاية صحية لعمالئها.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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رسالة رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب

أعزائي المساهمين،

يسرني أن أقدم لكم تقريرنا السنوي عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والذي
يسلط الضوء على النتائج املالية والتطورات البارزة التي شهدتها الشركة .ونوضح ما نأمل
في حتقيقه لعام 2020م حيث نواصل السعي لتحقيق أعلى العوائد للمساهمني األعزاء
وعمالئنا املوثوق بهم.

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

وبالرغم من املخاطر اجليوسياسية العاملية الراهنة واملناخ االستثماري الراكد ،استمرت
دولة قطر في رحلتها نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على املعرفة وذلك في ظل
القيادة الرشيدة حلضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املف ّدى.
ومتشي ًا مع هذا الزخم ،واصلت مجموعة قطر للتأمني احلفاظ على مكانتها الريادية في
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا .وينعكس هذا في النتائج املالية املوحدة للمجموعة
لعام 2019م ،مما يشير إلى جناح الشركة في التوسع والتنوع واعتماد أحدث التقنيات
واالبتكارات.
ح َّققت مجموعة قطر للتأمني في عام 2019م ،أداء ًا مالي ًا مستقر ًا وسجلت ارتفاعا بلغ ٪٢
في إجمالي األقساط املكتتبة حيث وصل إلى ١٢.٨مليار ريال قطري بعد أن كان ١٢.٦
مليار ريال قطري في العام السابق .وخالل نفس الفترة املشمولة بالتقرير ،حققت شركتكم
عائد ًا إيجابي ًا على حقوق املساهمني بلغ  ،٪٨مع ربحية السهم البالغة  ٠.١٧٥ريال قطري
(٢٠١٨م ٠.١٧٥ :ريال قطري).
لعام 2020م ،ستظل شركتكم ملتزمة متام ًا بخارطة الطريق االستراتيجية التي أثبتت
جدواها وستجدد تركيزها على إضافة القيمة للمساهمني إلى أقصى حد على املدى الطويل.
وبالنيابة عن مجلس اإلدارة ،أود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني حلضرة صاحب
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر لقيادته احلكيمة وتوجيهه الكرمي.
وأخير ًا ،أؤكد مجدد ًا على ان شركتكم ستواصل املساهمة بشكل كبير في دعم االقتصاد
الوطني لدولة قطر ،كجزء من مسيرة األمة نحو التنمية والتقدم وحتقيق رؤية قطر الوطنية
2030م.
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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أعضاء مجلس اإلدارة
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الشيخ خالد بن محمد بن علي
آل ثاني

عبد اهلل بن خليفة
العطية

حسين إبراهيم
الفردان

جاسم محمد
الجيدة

الشيخ حمد بن فيصل
بن ثاني آل ثاني

خلف أحمد
المناعي

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
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تقرير مجلس اإلدارة
حضرات المساهمين المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة قطر للتأمني أن يقدم التقرير السنوي اخلامس واخلمسني للمجموعة والذي يشتمل على أنشطة
املجموعة وقوائمها املالية املوحدة لعام 2019م واخلطة املستقبلية للمجموعة (2020م).
مجموعة قطر للتأمين تعزز من بصمتها وحضورها على المستوى العالمي

في عام 2019م ،إستمرت مجموعة قطر للتأمني في تغيير وضع وتوازن محفظة عملها .لقد قمنا بتعزيز بصمتنا
وحضورنا في األسواق احمللية واألسواق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي نفس الوقت تعزيز أنشطتنا
الدولية حتت مظلة واحدة وهي شركة قطر للتأمني الدولية  .QIC Globalففي عام 2018م ،قمنا بإزالة بعض املخاطر
في محفظتنا ،كما مت توجيه رأس املال نحو املخاطر ذات التقلب املنخفض والتي ميكن التنبؤ بها ،وذلك لضمان إدارة
رأسمال املجموعة بالشكل الذي يتناسب مع رغبة املساهمني في احلصول على عوائد جيدة.
شركة قطر للتأمين تحقق نتائج مستقرة

وبنا ًء على تركيزها االستراتيجي في تقوية وتعزيز مكانتها الرائدة في األسواق احمللية وأسواق الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتعزيز مكانتها الدولية ،فإن شركة قطر للتأمني استطاعت أن حتقق في عام 2019م االستقرار في النتائج وبلغ
إجمالي أقساط التأمني املُكتتبة ( 12.8ريال) مقابل ( )12.6مليار ريال في عام 2018م .وبرغم التوترات السياسية
واجلغرافية املستمرة فإن العمليات احمللية في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان أداءها قوي ًا .وقد
حققت شركاتنا اإلقليمية املباشرة التي تعمل في مجال التأمني وتأمينات احلياة وغيرها ،حققت أقساط ًا مكتتبة بلغت
( )3مليار ريال باملقارنة بـ ( )2.9مليار ريال في عام 2018م .لقد استفدنا بشكل خاص من التطور التكنولوجي الذي
تنفرد به املجموعة في التأمينات الشخصية مقارنة بباقي شركات التأمني في املنطقة .وفي نفس الوقت فإن العمليات
الدولية للمجموعة حققت أقساط ًا مكتتبة بلغت ( )9.8مليار ريال مقابل ( )9.7مليار ريال في عام 2018م .لقد مضينا
قدم ًا في خفض وإزالة املخاطر ذات احلدة العالية إلى اختيار املخاطر ذات التقلبات األقل لتحقيق عائد ميكن التنبؤ
به وضمان حسن إدارة رأسمال املجموعة .بلغت األقساط املكتتبة من العمليات الدولية للمجموعة نسبة ( )%76من
إجمالي أقساط املجموعة وفي عام 2019م.
بلغ صافي النشاط التأميني للمجموعة مبلغ ( )355مليون ريال مقارنة ب ( )576مليون ريال في 2018م .وهذا يعكس
السياسة املتحفظة لتعزيز املخصصات الفنية لعمليات املجموعة الدولية مع تأثير الزيادة في االحتياطيات اخلاصة
بتأمينات السيارات في اململكة املتحدة نتيجة تعديل معدل اخلصم للتعويضات طويلة األجل  Ogdenوتأثير اخلسائر
الناجتة من الكوارث الطبيعية التي حدثت في خريف 2019م وهي األعاصير  Faxaiو  Hagibisالتي أدت إلى
االنهيار األرضي في اليابان .وعلى اجلانب اآلخر ،إستمرت عملياتنا في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في تقدمي األداء القوي مستفيدة من زيادة كفاءتها نتيجة االستخدام العريض للتكنولوجيا الرقمية التي نستخدمها في
جميع عملياتنا اإلقليمية .ونتيجة للتطورات السابقة ،بلغت نسبة املصاريف والتعويضات في مجال غير تأمينات احلياة
نسبة تبلغ ( )%103.3في عام 2019م مقارنة بـ ( )%101.3في عام 2018م.
توحيد عملياتنا الدولية تحت مظلة واحدة

وفي عام 2018م ،أعلنت املجموعة عن توحيد عملياتها الدولية حتت عالمة جتارية واحدة ،حيث أصبحت كل من شركة
قطر إلعادة التأمني  ،Qatar Reوالتي احتلت املرتبة ( )٢٦في قائمة أفضل خمسني شركة إعادة التأمني على مستوى
العالم ،وشركة  -Antaresاملدرجة في  LIoydباململكة املتحدة ،وشركة قطر للتأمني أوروبا احملدودة QIC Europe
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 ،Ltd QELومجموعة شركات ماركر ستادي للتأمني املوجودة في جبل طارق ،أصبحت هذه الشركات تعمل حتت
سقف شركة قطر للتأمني الدولية  .QIC Globalمما يضمن توحيد اخلطط االستراتيجية للعمليات الدولية والوصول
إلى مجموعة عريضة من املوارد ذات الكفاءة العالية وأيض ًا إحكام السيطرة على إدارة مخاطر املجموعة واحلوكة .إن
التوجه إلى االكتتاب في املخاطر األقل تقلب ًا يعتبر العمود الفقري خلطة االكتتاب طويلة األجل اخلاصة باملجموعة في
كيو أي سي جلوبال .كما أن خطتنا اخلاصة بخفض املخاطر ذات التقلب العالي بدأت تأتي بثمارها .وفي العامني
املاضيني فإن أداء أسواق إعادة التأمني العاملية قد انخفض كثير ًا مقارنة باملعدالت املعروفة .وحيث أن صناعة التأمني
عاملي ًا قد استمرت في مواجهة اخلسائر الكارثية الهائلة ،فإن أكبر ( )20شركة إعادة تأمني في هذا املجال قد أعلنت عن
نسب خسائر تعويضات ومصاريف تبلغ ( )%109و ( )%101لعامي 2017م و2018م .وفي عام 2019م ،فإن صناعة
التأمني واجهت خسائر ناجتة من الكوارث الطبيعية بقيمة تبلغ ( )52مليار دوالر أمريكي .لقد ضرب اليابان اثنني من
األعاصير الكبيرة والتي اجتاحت خليج طوكيو .لقد أدى إعصار  Faxaiإلى إنهيار أرضي في أواخر أغسطس وكانت
سرعة الرياح  200كيلومتر في الساعة وأدى إلى خسائر تبلغ تقريب ًا ( )7مليار دوالر أمريكي ،وفي أكتوبر 2019م،
تعرضت اليابان إلعصار  Hagibisوهو أسوأ إعصار استوائي يضربها منذ أكثر من  60عام ًا وأدى إلى خسائر
تقدر بـ ( )10مليار دوالر.
وبالنظر إلى محفظة املجموعة في مجال إعادة التأمني في السوق العاملية ،فقد كان للمجموعة حصتها في اخلسائر
في اإلعصارين املذكورين ،وعالوة على ذلك ،فقد تأثر صافي نشاط االكتتاب بقرار حكومة بريطانيا تعديل معدل خصم
 Ogdenإلى ( )%0.25-في يوليو 2019م ،هذا التعديل كان له أثر ًا كبير ًا بالنظر إلى ما متتلكه املجموعة من حصص
كبيرة في سوق تأمني السيارات باململكة املتحدة.
القيادة اإلقليمية المستمرة

خالل عام 2019م ،قمنا بالتركيز على املخاطر األقل تقلب ًا ذات متطلبات رأس مال منخفضة 0لذلك فإن شركة قطر
للتأمني تعيد توازن محفظتها اخلاصة باملخاطر التجارية مع التركيز القوي على التأمينات قصيرة األجل مثل التأمني
الشخصي الذي يوفر عائد ًا أعلى على رأس املال املُستثمر وفي نفس الوقت حتقيق عوائد ثابتة وميكن التنبؤ بها .إن
العالمة التجارية  ،QIC Insuredاخلاصة بقسم التأمني الشخصي في شركة قطر للتأمني ،إستمرت في حتولها
الرقمي من خالل إدخال منتجات مبتكرة باإلضافة إلى تكامل الذكاء الصناعي وأيض ًا حتليالت االحتيال .وعالوة
على ذلك ،أصبحت الشركة أول شركة تأمني قائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقوم باستخدام تطبيق
 WhatsAppالتجاري في االتصال والتواصل مع العمالء .إن  QIC Insuredتقدم التكنولوجيا الرقمية الشاملة
والتي تعزز من كفاءة التشغيل .وفي الوقت احلالي ،فإن  QIC Insuredحتصل على أكثر من ثلث األقساط املكتتبة
من خالل بوابتها على شبكة االنترنت .وفي عام 2019م ،فزنا بجائزة «أفضل حتول رقمي في مجال التأمني» والتي
تعكس التكنولوجيا الرقمية األفضل لدينا في كل من مجال التأمني الشخصي والتأمني الطبي .وفي نفس العام حصلت
شركة قطر للتأمني للمرة الثانية على جائزة «أفضل شركة تأمني سيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»
املقدمة من هيئة «اخلدمات املصرفية واملراجعة املالية العاملية».
وباملثل ،فإن شركة قطر للتأمني الصحي والتأمني على احلياة  QLMتواصل تطورها وتكاملها الرقمي .وقد كانت في
البداية واحدة من إدارات شركة قطر للتأمني وحتولت إلى شركة مستقلة مزدهرة حتقق قيمة حقيقية للمساهمني .ومن
خالل برامج التأمني الطبي اإلجبارية التي سوف تقدمها كل من عمان والكويت ،فإن الشركة تسعى لتطوير وتوسيع
وجودها في هذه األسواق .وعالوة على ذلك تسعى شركة  QLMإلى زيادة حصتها في مجال التأمني على احلياة في
السوق القطرية وفي األسواق اإلقليمية من خالل التعاون مع شركات التأمني على احلياة في العالم (على املستوى
العاملي) .وقد شهدت كبريات شركات التأمني وإعادة التأمني العاملية على كفاءة أنظمة تكنولوجيا املعلومات املتطورة
للمجموعة وأبدت رغبتها في الترويج لهذه األنظمة لدى عمالئها.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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إدارة االستثمار -نقطة قوة بارزة لشركة قطر للتأمين

االلتزام بتوطين الوظائف

وفي عام 2019م ،أثبت فريق االستثمار للمجموعة كفاءته مجدد ًا ،وبرغم التذبذب املتزايد في السوق العاملي وشروط
السياسة النقدية املشددة ،فإن أداء فريق االستثمار كان ممتاز ًا ،وهو ما يعتبر إضافة جيدة إلى سجله احلافل
باإلجنازات.

تلتزم شركة قطر للتأمني بتوطني الوظائف مواكبة جلهود دولتنا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م ،وقد قمنا بعمل
ترقيات كبيرة ملساعدة الشباب القطري املوهوب لاللتحاق بوظائف الشركة املهمة ومناصب اإلدارة التنفيذية .وكجزء
من االنتقال السلس وتخطيط التناوب على مستوى اإلدارة التنفيذية  ،قام مجلس اإلدارة باملوافقة على مقترح السيد/
خليفة السبيعي رئيس املجموعة والرئيس التنفيذي آنذاك ،بتعيني السيد /سالم خلف املناعي ــ رئيس ًا تنفيذي ًا ملجموعة
قطر للتأمني إعتبار ًا من أول يناير 2020م ،على أن يستمر السيد /خليفة السبيعي ــ في منصبه كرئيس للمجموعة،
والذي يقوم بدور النصح والتوجيه للسيد  /سالم املناعي ــ الرئيس التنفيذي اجلديد للمجموعة ،والذي التحق بالشركة
منذ عام 2001م وتدرج في املناصب املختلفة بالشركة ،وكان له األثر الكبير في حصولها على جائزة أفضل حتول
رقمي في مجال التأمني في املنطقة.

بلغت إيرادات االستثمارات للمجموعة ( )1.084مليار ريال ُمقارنة بـ ( )863مليون ريال في 2018م ،ويعتبر ذلك عائد ًا
ممتاز ًا على االستثمار بنسبة تبلغ ( )%٤٫٤باملقارنة بـ ( )%٤٫٣في عام 2018م بعد إستبعاد االرباح االستثنائية .إن
أداء الفريق كان متميز ًا لقيامه على التنوع الدقيق للمحفظة في املناطق اجلغرافية وأنواع االستثمار.
وبفضل مهارات الفريق املهنية واحلكيمة فإن شركة قطر للتأمني وللمرة الثانية  -كما حدث بالفعل في عام 2018م
 مت اعتبارها «بيت االستثمار األعلى» في مسح واستبيان قامت به مجلة  The Assetبالتعاون مع Benchmark ،Researchوفي هذا االستبيان واملسح مت تقييم أكثر من ( )377مؤسسة مبا فيها مديرين األصول ،صناديق
التحوط ،البنوك اخلاصة ،البنوك ،شركات التأمني وصناديق الثروة السيادية.
وفي مايو 2019م ،حصلت شركة قطر للتأمني على موافقة لتأسيس شركة تابعة إلدارة األصول Epicure

 Investment Managementيتم تسجيلها في مركز قطر للمال  .QFCوقد تأسست هذه الشركة لتقدمي
االستشارات في مجال االستثمار ،وهو ما يضيف أثر ًا إيجابي ًا لسمعة قطر للتأمني كأحد مديرين االستثمار الرواد
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
زيادة تعزيز إطار إدارة مخاطر المجموعة

تعتبر شركة قطر للتأمني رائدة في إدارة املخاطر املؤسسية  ERMكما أن لديها ثقافة التزام قوية .تعتبر كفاية رأس
املال املجموعة القائم على املخاطر بني أقوى املستويات .لقد متيزنا باملرونة املالية القوية والتي استطعنا من خاللها
الوصول بنجاح ألسواق املال وحتقيق النمو الطبيعي.

وبعد دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة ( 21.5مليون ريال) وهي مماثلة ملكافأة عام 2018م  ،فإن العائد على
السهم يبلغ ( )0.175مقابل (2018 )0.175م .يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ()%15
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م .وباإلضافة إلى خدمة مساهميها ،فإن شركة قطر للتأمني سوف تواصل
اهتمامها مبسئوليتها االجتماعية وتقدمي الدعم للمجتمع في املبادرات الثقافية والرياضية والتربوية ،فقد خصصت
الشركة مبلغ ( ١٢( )%2.5مليون ريال قطري) من أرباحها الناجتة من عملياتها في دولة قطر لهذه املبادرات يتم
سدادها إلى صندوق دعم األنشطة.
النظرة المتفائلة بحذر لعام 2020م

وفي عام 2019م ،أكدت وكاالت التصنيف (ستاندرد آند بور) و (إيه إم بيست) على أن تصنيف املجموعة هو «A

في عام 2020م ،لدينا نظرة متفائلة ،ولكن بحذر ،حيث أن األسواق املالية العاملية سوف تظل متذبذبة ومتغيرة السيما
وأننا نقترب من االنتخابات األمريكية .وعلى الرغم من أن املرحلة األولى من الصفقة التجارية بني الواليات املتحدة
األمريكية والصني كانت ناجحة ،فإن هناك بعض املشاكل بقيت عالقة بدون حل ،وهذا يؤثر على االقتصاد العاملي
واألسواق املالية .إن السياسة النقدية غير التقليدية والعوائد السلبية تظل قائمة ألن البنوك املركزية سوف تستمر
في سياستها النقدية املتحفظة .وعلى أي حالُ ،يتوقع أن تستفيد قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
اعتماد املنطقة املتنوع وانخفاض االعتماد على صادرات الهيدروكربونات .وسوف تستمر دولة قطر في االستفادة من
االستثمارات املتعلقة بكأس العالم 2022م والنمو السكاني املستمر ،كما أن دولة قطر قد أظهرت مرونتها االقتصادية
في التغلب على آثار احلصارُ .يتوقع أن ينمو سوق التأمني في املنطقة مع منو إجمالي الناجت احمللي ،حيث أن زيادة
وحتسن الوعي جتاه أنظمة التأمني اإللزامية وزيادة االستثمار في البنية التحتية ،كل ذلك سوف يؤدي
عدد السكان
ُّ
إلى الطلب على التأمني.

قواعد ومبادئ الحوكمة

وسوف تستمر مجموعة قطر للتأمني في تنفيذ خطتها االستراتيجية وتعزيز تركيزها على املخاطر األقل تذبذب ًا والتي
تُز ِّودنا بعائد أكثر ثبات ًا على رأس املال وميكن التنبؤ به .وعلى هذا النحو ،فإن مساهمي الشركة وأصحاب وثائق
التأمني سوف يالحظون املزيد من التحول الرقمي والسهولة في عملياتنا وتطوير ملجال التأمني املباشر األكثر جناح ًا.

ُحسن ونُط ِّور بشكل مستمر من إطار إدارة املخاطر والذي يتناسب مع تعقيد املخاطر التي نواجهها .وعلى
نحن ن ِّ
املستوى العاملي فنحن نقود إدارة املخاطر املؤسسية للمجموعة بشكل مركزي ،وذلك بدمج إدارات املخاطر لعملياتنا
الدولية حتت مظلة املجموعة.
 »Stableمعتمدة قوة ميزانيتنا وأداء التشغيل القوي الذي نتمتع به وإدارة مخاطر املؤسسية املناسبة ،إال أنه في
ديسمبر 2019م قامت هذه الوكاالت مبراجعة وتعديل التصنيف من « »A Stableإلى « »A Negativeوذلك بسبب
املبالغ املستحقة من مجموعة  Markerstudyالتي استحوذنا عليها كجزء من صفقة االستحواذ ،وال نتوقع أي تأثير
لهذه املخاطرة حيث قمنا بتسوية ودية مع مجموعة  Markerstudyونتوقع السداد في مايو 2020م.

لقــد التزمــت شــركة قطــر للتأمـيـن مبتطلبــات ومبــادئ احلوكمة وفق ًا للنظــام اجلديد حلوكمة الشــركات والكيانــات
القانونيــة املدرجة في السـوق الرئيسـية ـــ الصـادر عـن هيئـة قطـر لألسواق املالية ،ووفقــ ًا ملبادئ حوكمة شـركات
التأميـن ـــ الصـادرة عـن مصـرف قطـر املركزي ،ويشـتمل التقريــر الســنوي للحوكمــة لعــام 2019م ،والــذي ســوف
يتــم عرضــه علــى اجلمعية العامــة العاديــة للشــركة العتماده ومــن ثـم رفعـه إلـى هيئـة قطـر لألسواق املالية ،واملرفق
صورته مع هذا التقرير ،يشتمل على موقف الشركة من نظام ومبادئ احلوكمة.
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حتتفظ مجموعة قطر للتأمني بتنظيم إداري سلس وكفء  .ففي عام 2019م  ،بذلت املجموعة جهودها من أجل تعزيز
انسيابية وأمتتة عملياتها وحقق ذلك انخفاض ًا في نسبة املصروفات التشغيلية إلى (  .)%6.5وبشكل عام ،فإن نتائج
التأمني واالكتتاب الثابتة ودخل االستثمار القوي للمجموعة تتضح وتظهر في صورة الربح الصافي القوي لعام 2019م
والبالغ ( )671مليون ريال باملقارنة بـ ( )664مليون ريال للعام املاضي.
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يود مجلس اإلدارة أن ُيعرب عن تقديره لفريق اإلدارة التابع للمجموعة وملوظفينا على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم،
كما نتقدم بخالص الشكر إلى مساهمينا وعمالئنا الكرام على دعمهم املستمر لضمان تقدم املجموعة .أيض ًا نُود أن
نُعرب عن عميق تقديرنا وامتناننا ألمير البالد املفدى حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ــ حفظه الله
ــ وحلكومة دولة قطر الرشيدة على توجيهاتهم الكرمية ودعمهم املتواصل.
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اإلنجازات المحققة

1968

1964

تأسيس فرع قطر
للتأمين في دبي

تأسيس شركة
قطر للتأمين

1990

1986

عائدات أقساط
التأمين تصل إلى 100
مليون ريال قطري

إدارة جديدة،
برؤية جديدة

2002

افتتاح فرع قطر
للتأمين بأبوظبي

2008

1994

اختيار قطر للتأمين
لتؤمن خط إسالة الغاز
ِّ
الطبيعي لشركة
قطر للغاز

2004

2003

تأسيس مجموعة
قطر للتأمين

2009

تأسيس شركة قطر
إلعادة التأمين

اإلعالن عن رؤية
األلفية الجديدة

2006

تأسيس العمانية القطرية
للتأمين /تأسيس الكويتية
القطرية للتأمين

تصنيف قطر
للتأمين من ِقبل
ستاندرد آند َبورز

2000

عائدات أقساط التأمين
تتجاوز المليار
ريال قطري

2007

تأسيس قطر
للتأمين الدولية

2011

تأسيس شركة كيو
إل إم لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي

2012

تصنيف الشركة من ِقبل
وكالة A.M. Best

2013

أقساط التأمين
تتجاوز المليار دوالر
أمريكي

2015

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

2018

تأسيس قطر للتأمين
األوروبية المحدودة

تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز آسيا
في سنغافورة

االستحواذ على شركة أنتاريس.

قطر إلعادة التأمين تفتتح مكتب تمثيل في سنغافورة
وفرعًا في دبي

صافي األرباح يتخطى
المليار ريال قطري

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

2016

قطر إلعادة التأمين
تحتل المركز الــ  35من ضمن
أفضل  50شركة عالمية
إلعادة التأمين
إنضمام أنتاريس الى منصة منصة
ليويدس الصينية فى شنغهاي
عائدات أقساط التأمين
تتجاوز  9.9مليار
ريال قطري

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

استحواذ شركة
«قطر إلعادة التأمين»
( )Qatar-Reعلى «ماركرستدي»
خطوة مهمة في طريق إستراتيجية
التوسع العالمية لمجموعة قطر للتأمين

االحتفال بمرور  50عامًا للشركة

قطرلنامينات الحياة واﻣﺄﺘﻟين تؤسس فرعًا
في البوان في ماليزيا

30

2014

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

فرعا لها في لندن
«قطر إلعادة التأمين» تفتتح ً

2017

طرحت شركة قطر إلعادة
التأمين سندات ثانوية من الشريحة
الثانية دائمة غير قابلة لالستدعاء٥.٥
بقيمة  ٤٥٠مليون دوالر امريكي
ُ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

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 تُط ِل ُق برنامج التطوير المهني
QIC Learning
«العمانية القطرية للتأمين» تُتوج بجائزة أفضل الشركات
أداء من جوائز AIWA
قطر إلعادة التأمين ( )Qatar-Reتحصد التصنيف
الـ  27عالميا ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين

٢٠١٩

الشركة العمانية
القطرية للتأمين تحصد
لقب أفضل شركة تأمين
للخدمات عبر اإلنترنت والتأمين
على السيارات في ُعمان
قطر للتأمين تحصل على جائزة أفضل شركة
تأمين على السيارات في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
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

تمثيل مجموعة قطر للتأمين في
منتدى إصالحات قانون العمل الذي
استضافتها غرفة تجارة وصناعة
قطر بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية
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رسالة رئيس المجموعة

دول مجلس التعاون اخلليجي تراجع بدرجة كبيرة في عام 2019م؛ وتشير التقديرات إلى تراجع منو إجمالي الناجت احمللي
احلقيقي الكلي لدول اخلليج إلى  %0.8هذا العام باملقارنة مع  %2في عام 2018م.
وبرغم من تزايد التوترات السياسية واجلغرافية ،أظهر االقتصاد القطري أداء مرنًا وسجل منو ًا في مستوى إجمالي الناجت
احمللي قدره .٪2.9
ومن املتوقع أن تشهد أقساط التأمني األولية العاملية ارتفاع مبقدار  1.4تريليون ر.ق إلى حوالي  18.5تريليون ر.ق بحلول
عام 2020م .مبا يتوافق مع متوسط منو قدره  ٪4.2سنوي ًا( .بالقيمة احلقيقية ،تعديل التضخم .)٪2.7 ،ومن املرجح
استمرار االجتاه الذي نشهده منذ عام 2016م ،حيث ينمو قطاع التأمني مبعدل أبطأ من االقتصاد ككل مع منو الناجت
احمللي اإلجمالي املتوقع حتى عام 2020م بنسبة  ٪2.9سنوي ًا.
األداء المالي
فيعام 2019م،استمرتمجموعةقطرللتأمنيفيتغييروضعوتوازنمحفظةعملها وقمنا بتعزيز بصمتنا وحضورنا في
األسواق احمللية واألسواق العاملية .ويسرني أن أبلغكم أنه على الرغم من التحديات العديدة التي واجهناها ،فقد عملنا دون
كلل لتحقيق ربح صافي موحد ثابت وقدره  671مليون ريال.

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة

منا إجمالي أقساط التأمني املكتتبة لشركة قطر للتأمني إلى مبلغ  12.8مليار ريال قطري ،مسج ًال زيادة وقدرها  ٪2مقارنة
مببلغ  12.6مليار ريال قطري في عام 2018م .وبلغ صـافي النشاط التأميني للمجموعة مبلغ ( )355مليون ريال مقابل
( )576مليون ريال في 2018م .وهذا يعكس السياسة املتحفظة لتعزيز املخصصات الفنية لعمليات املجموعة الدولية مع
تأثير الزيادة في االحتياطيات اخلاصة بتأمينات السيارات في اململكة املتحدة نتيجة تعديل معدل اخلصم للتعويضات طويلة
األجل  Ogdenوتأثير اخلسائر الناجتة من الكوارث الطبيعية التي حدثت في خريف 2019م وهي األعاصير  Faxaiو
 Hagibisالتي أدت إلى االنهيار األرضي في اليابان.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التحول االستراتيجي لشركة قطر للتأمني في فلسفة االكتتاب الذي بدأ في عام 2018م ،م ّكن
من حتقيق منو مستدام ومستقر .وإزالةبعض املخاطرفيمحفظتنا،كمامتتوجيهرأساملالنحواملخاطرذاتالتقلب
املنخفضوالتيميكنالتنبؤبها.
وبفضل التوافق االستراتيجي والوصول إلى مجموعة أوسع من املوارد املاهرة وزيادة كفاءة التكلفة ،متكنا من خفض
النفقات التشغيلية بنسبة  .٪10مما ميكننا من حتقيق املزيد من النجاحات في عام 2020م وما بعده.
أثبت فريق االستثمار للمجموعة كفاءته مجدد ًا ،وبرغم التذبذب املتزايد في السوق العاملي وشروط السياسة النقدية
املشددة ،فإن أداء فريق االستثمار كان ممتاز ًا ،وهو ما يعتبر إضافة جيدة إلى سجله احلافل باإلجنازات .وهو ما يضيف
أثر ًا إيجابي ًا لسمعة قطر للتأمني كأحد مديرين االستثمار الرواد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أعزائي المساهمين،
يسرني أن أطلعكم على اإلجنازات الرئيسية التي حققتها مجموعة قطر للتأمني خالل عام 2019م ،وهو عام مميز شهدنا
من خالله تطورات هامة في املجموعة ،سواء في األسواق اإلقليمية والدولية.
التوقعات االقتصادية
شهد االقتصاد العاملي في عام 2019م اضطرابات متعددة تسببت في تشكيل حتديات كبيرة في كل من االقتصادات
املتقدمة والنامية .كما تواصل التباطؤ االقتصادي العاملي في التأثير على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث بلغ
متوسط النمو في جميع أنحاء العالم في عام 2019م إلى  .٪3وبرغم من أن انخفاض الطلب العاملي الذي مت تعويضه
جزئي ًا من خالل اجراء التخفيف األخير للسياسة النقدية العاملية ،إال أن تركيز التباطؤ بني الشركاء التجاريني الرئيسيني
وخاصة أوروبا والصني كان له أثر كبير على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وسجل معدل النمو االقتصادي في
34
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بلغت إيرادات االستثمارات للمجموعة 1.07مليار ريال ُمقارنة بـ  846مليون ريال في 2018م ،ويعتبر ذلك عائد ًا ممتاز ًا
على االستثمار بنسبة تبلغ  ٪4.4باملقارنة  %4.3في عام 2018م .لقد كان أداء الفريق متميز ًا لقيامه على التنوع الدقيق
للمحفظة في املناطق اجلغرافية وأنواع االستثمار.
العمليات الدولية
لقد مت توحيد عملياتنا الدولية حتت عالمة جتارية واحدة ،حيث أصبحت كل من شركة قطر إلعادة التأمني ،Qatar Re
والتي احتلت املرتبة  26في قائمة أفضل خمسني شركة إعادة التأمني على مستوى العالم ،وشركة  - Antaresاملدرجة في
 LIoydباململكة املتحدة ،وشركة قطر للتأمني أوروبا احملدودة  ،QIC Europe Ltd QELومجموعة شركات ماركر ستادي
للتأمني املوجودة في جبل طارق ،أصبحت هذه الشركات تعمل حتت سقف شركة قطر للتأمني الدولية  QIC Globalمما
يضمن توحيد اخلطط االستراتيجية للعمليات الدولية والوصول إلى مجموعة عريضة من املوارد ذات الكفاءة العالية وأيض ًا
إحكام السيطرة على إدارة مخاطر املجموعة واحلوكمة .إن التوجه إلى االكتتاب في املخاطر األقل تقلب ًا يعتبر العمود
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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الفقري خلطة االكتتاب طويلة األجل اخلاصة باملجموعة في كيو أي سي جلوبال .كما أن خطتنا اخلاصة بخفض املخاطر
ذات التقلب العالي بدأت تأتي بثمارها.
التطورات في قطر وعبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
استمرت أعمالنا التجارية والعقارية في توفير عوائد ثابته ،QIC Insured .واصلت املساهمة في األداء العام .وأعلنت
 QIC Insuredعن حتقيق منو مطرد من خالل تقدمي املنتجات واخلدمات املبتكرة والتعاون االستراتيجي وقنوات التوزيع
احملسنة .من خالل تطبيق خوارزميات مبنية على الذكاء االصطناعي والتحليل التنبئي عبر جميع القطاعات ،وجنحنا في
حتسني العمليات التي أدت بدورها إلى تعزيز مستوى رضا العمالء وفعالية التكلفة اخلاصة بتسوية التعويضات .وفي عام
2019م ،واصلت شركة كيو .ال.ام لتأمينات احلياة والتأمني الصحي التابعة للمجموعة توسيع شبكة مزوديها ،مما أفضى
إلى توسيع قاعدة العمالء.
أثمرت جهود شركة قطر للتأمني العتماد الرقمنة وأمتتة العمليات التشغيلية في حتقيق نتائج إيجابية .حيث جنحنا في
الوصول إلى القطاعات املستهدفة اجلديدة وإقامة تواصل أكبر مع العمالء وخاصة في اخلطوط الشخصية للعمل .وأنا كلي
ثقة من أن هذه التحسينات الرقمية ستساعد بشكل أكبر في تبسيط العمليات مع استمرارنا في إعادة ابتكار املنتجات
واخلدمات وتغيير توقعات العمالء.
إدارة مخاطر المؤسسية

وضمن إطار جهود املجموعة الرامية إلى جذب املواهب ،استمر العمل على حتديد واستقطاب محترفني طموحني ذوي خبرة
عالية ومعرفة متعمقة في مجاالت األعمال والتقنية الرئيسية .ويسعدني أن أذكر أننا حققنا تقدم هائل في هذا اجلانب
وجددنا تركيزنا على توظيف وترقية املواطنني الطموحني واملوهوبني .ولقد نظمت املجموعة دورات تدريبية وتطويرية داخلية
شحذت القدرات ورعت مجموعة املواهب احمللية .وباإلضافة إلى ذلك ،ساهمت الدورات على متكني القوى العاملة احمللية
من القيام بأدوار محورية وعمليات رائدة.
وكجزء من االنتقال السلس وتخطيط التناوب على مستوى اإلدارة التنفيذية ،يسعدني أن ابلغكم بأن مجلس اإلدارة قام
باملوافقة على مقترحي ،بتعيني السيد /سالم خلف املناعي رئيس ًا تنفيذي ًا ملجموعة قطر للتأمني إعتبار ًا من أول يناير
2020م ،على أن أستمر في منصبي كرئيس للمجموعة ،للسيد /سالم املناعي الرئيس التنفيذي اجلديد للمجموعة ،التحق
بالشركة منذ عام 2001م وتدرج في املناصب املختلفة بالشركة ،وكان له األثر الكبير في حصولها على جائزة أفضل حتول
رقمي في مجال التأمني في املنطقة.
كما وتستمر شركة قطر للتأمني في تعزيز القدرات وتطوير املهارات خللق جيل حديث من متخصصي التأمني احملليني الذين
ميكنهم تطوير أعمالنا بشكل أكبر واالرتقاء بها لتحقيق مستوى النمو والتطوير املنشود.
المسؤولية االجتماعية

مكننا إطار إدارة املخاطر املؤسسية املتبع في كافة جوانب أعمالنا من االلتزام مبستويات املخاطرة املقبولة .كما وسنستمر
محسن (أو محدد) للتحكم في املخاطر.
في تضمني  ERMفي جميع أركان العمل لتحقيق إطار
ّ

باإلضافة إلى خدمة املساهمني والعمالء ،فإن شركة قطر للتأمني جتدد التزامها باملسؤولية االجتماعية للشركات وتواصل
تقدمي الدعم للمجتمع عبر مختلف املبادرات الثقافية والرياضية والتعليمية .وفي عام 2019م ،خصصت املجموعة ٪2.5
من أرباحها الناجتة عن عملياتها في قطر والتي بلغت  12.02مليون ريال قطري لهذه املبادرات.

الجوائز والتقدير

تطلعاتنا

يسعدني أن أعلن أنه في عام 2019م ،حصدت شركة قطر للتأمني اجلائزة املرموقة «أفضل حتويل رقمي في مجال التأمني»
وذلك تقدير ًا ألفضل التقنيات الرقمية في فئتي التجزئة والتأمني على احلياة والتأمني الطبي .وباإلضافة إلى ذلك ،فازت
شركة قطر للتأمني بجائزة «أفضل شركة للتأمني على السيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا» في جوائز
 Global Banking & Finance Reviewالتي أجرتها مجلة املراجعة املصرفية واملالية العاملية.

وبالنسبة لعام 2020م ،ال تزال توقعات شركة قطر للتأمني متفائلة ولكن بحذر ،حيث يتوقع أن األسواق املالية العاملية
سوف تظل متذبذبة ومتغيرة .ويقدر صندوق النقد الدولي أنه في الفترة 21-2020م ،سوف يستقر النمو في االقتصادات
املتقدمة عند  .٪1.6ويكمن وراء ذلك قوة النمو املعتدل املدعوم بالديون ،وسط الرياح املعاكسة العاملية ،واإلنتاجية الثابتة،
والتوترات التجارية ،وخيارات السياسة النقدية املقيدة.

وكشركة رائدة في األسوق اإلقليمية ،قررت شركة قطر للتأمني دعم قطاع التأمني في األسواق الناشئة من خالل تقدمي
تطبيق  -عنود للتأمني األساسي الذي نال استحسان شريحة كبيرة.
وفي ديسمبر 2019م ،شهدت كبريات شركات التأمني وإعادة التأمني العاملية على كفاءة أنظمة تكنولوجيا املعلومات
املتطورة للمجموعة وأبدت رغبتها في الترويج لهذه األنظمة لدىعمالئها.
وتقدير ًا إلمكانيتنا في إدارة األصول ،نالت شركة قطر للتأمني لقب «بيت االستثمار األعلى» في استطالع أجرته مجلة The

 Assetبالتعاون مع  Benchmark Researchللعام الثاني على التوالي .حيث مت تقييم  377مؤسسة مبا في ذلك مديري
األصول والبنوك اخلاصة والبنوك وشركات التأمني وصناديق الثروة السيادية .باإلضافة إلى ذلك ،فازت شركة قطر للتأمني
أيض ًا بجائزتني مرموقتني في حفل توزيع جوائز  MENA Fund Managerفي فئتني ،صندوق قطر لألسهم ألدائه 2018م
وصندوق  QIC GCC Equity Fundألدائه ملدة ثالث سنوات.
أكدت وكاالت التصنيف (ستاندرد آند بور) و (إيه إم بيست) على أن تصنيف املجموعة هو « »A Stableمعتمدة قوة
ميزانيتنا وأداء التشغيل القوي الذي نتمتع به وإدارة مخاطر املؤسسية املناسبة ،إال أنه في ديسمبر 2019م قامت هذه
الوكاالت مبراجعة وتعديل التصنيف من « »A Stableإلى « »A Negativeوذلك بسبب املبالغ املستحقة من مجموعة
 Markerstudyالتي استحوذنا عليها كجزء من صفقة االستحواذ ،وال نتوقع أي تأثير لهذه املخاطرة حيث نتوقع حل
املشكلة بتسوية ودية مع مجموعة .Markerstudy
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ومن املتوقع منو قطاع التأمني في دول مجلس التعاون اخلليجي إلى  36.1مليار دوالر في عام  2024مقابل  29.2مليار
دوالر في عام 2019م .ومن خالل برامج التأمني الطبي اإلجبارية فإن الشركة تسعى لتطوير وتوسيع وجودها في هذه
األسواق.
بينما نلخص خطط األعمال لعام 2020م ،فإننا نطمح إلى حتقيق منو مستقر .وحتقيق املزيد من رقمنة العمليات ،والتعامل
مع شركائنا التكنولوجيني ،ونطمح إلى تعزيز األداء وحتقيق الكفاءة التشغيلية املثلى وتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع
التأمني .وأنا كلي ثقة ،من أن املجموعة قري ًبا سوف ترتقي إلى املستوى التالي من مستوى تطورها.
في اخلتام ،أود أن أعرب عن خالص امتناني حلضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ متيم بن حمد آل ثاني،
الذي أكدت قيادته استمرار الرخاء لدولة قطر .وعن تقديري ملعالي محافظ بنك قطر املركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل
ثاني لدعمه املستمر وتوجيهاته .كمت وأود أن أعرب عن خالص امتناني للمساهمني والعمالء لدعمهم الثابت وتوجيهاتهم
وتشجيعهم.
خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة
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فريق اإلدارة

أحمد الطباخ
نائب الرئيس التنفيذي
للعمليات الدولية

مارك غراهام
رئيس إدارة المخاطر
للمجموعة

شيراج دوشي
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للمجموعة
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ب إ الكسندر
مستشار رئيس المجموعة
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نائب رئيس المجموعة

فارغيز ديفيد
المدير المالي
للمجموعة

جو باتل
الرئيس التنفيذي،
انتاريس

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

41

المسؤولية االجتماعية

ملتزمون بإحداث تأثيرات قابلة للتطور والتوسع
حترص شركة قطر للتأمني كشركة رائدة في املسؤولية االجتماعية للشركات على إحداث تأثير قابل للقياس على
املجتمع والبيئة واألفراد ،فمثل جميع الشركات األخرى تعتبر قطر للتأمني املسؤولية االجتماعية للشركات حجر الزاوية
في التنمية املستدامة للمجتمع وال تدخر جهدا للوفاء بواجباتها جتاهها فقد كانت الشركة ثابتة في اظهار التزامها
جتاه رسالتها املجتمعية وذلك عبر دعمها ومشاركتها في العديد من املبادرات االجتماعية واملشاركات البيئية.
وقـد حرصنا على ان تتفق القيـم األساسية للمبادئ التجارية والتشغيلية اخلاصة بنا مع املهمة النبيلة من أجل حتقيق
املصلحة العامة و ذلك لتعزيز وزيادة دعم املسؤولية االجتماعية اخلاصة بنا.
ففي الواقع كوننا شركة واعية إجتماعي ًا ،سمح لنا باإلستجابة واإلنخراط وحل الشواغل املشتركه للمجتمع جنبا إلى
جنب مع عمالئنا وشركائنا والشركات التابعه لنا .ولن يزيدنا ذلك إ ّال املضي ّقد ًما على نفس نهجنا حيث نتعهد مبواصلة
انشاء مجتمعات أكثر قوة ومتاس ًكا يتصف باالستقرار واالستدامة وذلك من خالل إطالق كل إمكاناتنا كقوة جتارية.

اسهاماتنا في المسؤولية االجتماعية للشركات
خالل سنة ٢٠١٩م
 .١قطر للتأمين تشارك في فعاليات اليوم
الرياضي لدولة قطر

في عام ٢٠١٩م ،شارك موظفو قطر للتأمني في العديد من
الفعاليات الرياضية أحياء لليوم الرياضي لدولة قطر.
وسلطت هذه املبادرة الضوء على دعم الشركة وسعيها لرفع
مستوى الوعي حول أهمية الرياضة في تبني أسلوب حياة مفعم
بالنشاط ولبناء دولة صحية.
 .٢مبادرة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين
الصحي تقدم فحوصات طبية مجانية
بمناسبة يوم الصحة العالمي

نظمت شركة كيو .ال .ام لتأمينات احلياة والتأمني الصحي
فحوصات طبية مجانية جلميع املواطنني واملقيمني في دولة قطر
مبناسبة اليوم العاملي للصحة .وقد استفاد املشاركون للسنة
الثانية على التوالي من خدمات الفحص الطبي املجانية التي
أتيحت في مختلف املراكز الطبية والعيادات واملستشفيات في
جميع أنحاء قطر.
وجاءت هذه املبادرة لتبرهن على جهود املجموعة لضمان
حصول جميع سكان قطر على فحوص طبية أساسية بغض
النظر عن امتالكهم للتأمني أم ال .وقد أعرب املشاركون عن
امتنانهم وتقديرهم ألهمية هذه املبادرة ،السيما عندما اطلعوا
على حالتهم الصحية التي لوالها ملا علموا أصال بتشخيصهم
املرضي كما تسنى لهم من ناحية أخرى اتخاذ اخلطوات الالزمة
التي يحددها األطباء ملنع ظهور أمراض متعلقة بنمط احلياة في
مجتمع اليوم.
 .٣مبادرة قطر للتأمين بالتعاون مع مؤسسة
حمد الطبية للتبرع بالدم

في عام ٢٠١٩م ،نظمت قطر للتأمني حملة للتبرع بالدم وذلك
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية .جاءت هذه احلملة في إطار
تعزيز مكانة الشركة جتاه املسؤولية االجتماعية.
كما حترص قطر للتأمني دائم ًا على املشاركة الفعالة في مثل
هذه األنشطة واملبادرات الهادفة إلى نشر الوعي الصحي كجزء
من مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركة.
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 .4مبادرة قطر للتأمين في الشهر الفضيل

كجزء من برنامج املسؤولية االجتماعية للشركة في عام ٢٠١٩م،
تولى متطوعون من شركة قطر للتأمني توزيع  ٥٠٠وجبة إفطار
خالل شهر رمضان في مناطق متعددة في الدوحة .وذلك قبل
وقت اإلفطار ،حيث قام موظفو الشركة بتوزيع الوجبات في
مواقع مختلفة.

 .٦قطر للتأمين تدعم فعاليات رياضية متعددة

تتضمن جهود مجموعة قطر للتأمني جتاه املسؤولية االجتماعية للشركة تقدمي الدعم في مجال الرياضة .وفي هذا
اإلطار تبنت الشركة رعاية بطولة كتارا الدولية للكرة الطائرة الشاطئية في العام املاضي .وباإلضافة إلى ذلك ،كانت
الشركة الراعي لبطولة كرة القدم التي نظمتها مؤسسة حمد الطبية.

ومن خالل هذه املبادرة االجتماعية واالنسانية متكن موظفو
قطر للتأمني من تعزيز روح التطوع والعطاء لتحقيق التكافل
االجتماعي وذلك جتسيد ًا ملبادئ الشركة.
 .5قطر للتأمين ومركز دريمة يفتتحان مبنى
اإليواء الجديد

بالنسبة لشركة قطر للتأمني تعد املسؤولية االجتماعية ركيزة
أساسية لتحقيق التنمية املستدامة للشركة .ومتتلك الشركة
اميان راسخ بأن االنخراط مع املجتمع من خالل مبادرات
املسؤولية االجتماعية املختلفة تعود بالنفع للشركة واملجتمع بحد
سواء .وذلك عبر انتفاع الشركة من منظور األعمال وانتفاع
املجتمع من املبادرات البناءة ،مما يساهم في انشاء عالقات
قوية ورفع مستوى الثقة.
وفي عام 2019م ،دشنت قطر للتأمني مبنى اإليواء احملدث
اخلاص مبركز رعاية األيتام درمية ،حيث كانت الشركة الراعي
الرئيسي للمبادرة في عام 2018م .وأضحى هذا مبثابة خطوة
هامة في رحلة قطر للتأمني نحو حتقيق أهداف املسؤولية
االجتماعية للشركات من خالل شراكة مجتمعية فعالة .وتتماشى
مبادرة قطر للتأمني لتوفير الدعم املالي ملركز رعاية األيتام مع
حرص الشركة الشديد لضمان دمج األيتام في مختلف شرائح
املجتمع.
كما وفرت جميع االحتياجات األساسية لألطفال وعززت
قدراتهم ،سواء عبر الدعم التعليمي أو عبر إشراكهم في البرامج
التي تطور من مهاراتهم في الرياضة والعلوم والثقافة وغيرها
من املجاالت.
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أداء سهم الشركة
في عام  ٢٠١٩م

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية
120.00
١٢٠.٠٠

تسجل عوائد إيجابية

أنهت أسواق األسهم العاملية عام 2019م بالقرب من مستويات قياسية ،حيث جتاهل املستثمرون املخاوف بشأن
التجارة العاملية ،وحالة عدم اليقني املتعلقة بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي وتباطؤ النمو االقتصادي .وخالل
الربع الرابع من عام 2019م ،وصلت الصني والواليات املتحدة إلى املرحلة األولى من الصفقة التجارية التي من
املتوقع توقيعها في منتصف يناير 2020م ومن املرجح أن تساعد في تقليل من حالة عدم اليقني بشأن التجارة العاملية.
وسجلت أسعار النفط أكبر ارتفاع لها في السنوات الثالث املاضية ،مدعومة بتخفيضات إنتاج أوبك  +والتقدم في
احملادثات التجارية بني الواليات املتحدة والصني .وارتفع برنت  ٪22.7في عام 2019م.
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بفضل املرونة املالية لدولة قطر متكنت من امتصاص الصدمات السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والصدمة
الدبلوماسية بني عامي 2014م و 2016م .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد منو الناجت احمللي اإلجمالي لدولة
قطر منو ًا أسرع في عام 2020م مبعدل  ، ٪2.8حيث استوعب آثار انخفاض أسعار النفط وتغلب على احلصار .وال
تزال التوقعات متوسطة األجل مواتية في سياق زيادة إنتاج الغاز وتباطؤ وتيرة التوحيد املالي ،وخطط البنية التحتية،
والنمو االئتماني الواسع.

90.00
٩٠.٠٠

Dec - 18

ولقد ظل أداء أسهم شركة قطر للتأمني في عام 2019م متقلب ًا مقارنة بأداء مؤشر  QEواألسواق اخلليجية الرئيسية
األخرى .وتراجعت أسهم شركة قطر للتأمني بنسبة  12في املائة خالل العام مقابل مكاسب بلغت  1.2في املائة سجلها
مؤشر  .QEعند تعديل األرباح املوزعة ،كان إجمالي عائدات شركة قطر للتأمني لعام 2018م  .٪8.1-كما انخفض
مؤشر  QEللتأمني بنسبة  9.1في املائة في عام 2019م .وارتفعت أسواق مجلس التعاون اخلليجي ،مع ارتفاع
مؤشر  S&P GCCبنسبة  ٪8.3في عام 2019م .وحققت الكويت أكبر نسبة ارتفاع خالل العام ،بزيادة ٪23.7
تليها البحرين (بزيادة  )٪ 20.4دبي ،٪9.3 ،اململكة العربية السعودية ( ،)٪7.2أبوظبي ( )٪3.3وقطر (.)٪1.2

105.00
١٠٥.٠٠

QATI QD Equity

لقد أعلنت دولة قطر عن امليزانية املالية لعام 2020م واملقدرة بـ  57.8مليار دوالر أمريكي ،وهي األكبر في السنوات
اخلمس املاضية .وحصلت املشاريع الكبرى على أكبر حصة ( )٪43من إجمالي امليزانية ،مما يعكس التزام الدولة
بإجناز مشاريع القطاعات الرائدة في وقتها ،وتتضمن الرعاية الصحية والتعليم والنقل ،إلى جانب تلك املتعلقة
باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022م.
وتخطط دولة قطر للمزيد من االنفتاح في سوق العقارات للمستثمرين األجانب ،مما سيجذب املزيد من املستثمرين في
القطاع العقاري .عالوة على ذلك ،من املتوقع أن تشهد دولة قطر زيادة في أعداد الزوار ونشاط الفنادق في السنوات
املقبلة ،حيث تستعد لكأس العالم  .FIFAويعد قرار دولة قطر األخير املتعلق في زيادة طاقتها اإلنتاجية من الغاز
الطبيعي املسال إلى  126مليون طن سنو ًيا بحلول عام 2027م من بني اخلطوات الرئيسية التي حققها قطاع الطاقة
في البالد في عام 2019م .ومن املتوقع أن تستفيد الشركات القطرية من التوسع الهائل في قطاع الهيدروكربون في
قطر خالل السنوات القليلة املقبلة.
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نظرة عامة على
األداء المالي

نظرة عامة على األداء المالي
صافي الربح العائد على مساهمين
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االستثمارات

توزيع االستثمارات حسب النوع
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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

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة لشركة قطر للتأمني ش.م.ع.ق«( .الشركة األم») وشركاتها التابعة (يشار إليهم
جميعـ ًا بــ «املجموعـة») والتـي تتضمــن بيان املركــز املالــي املوحـد كمــا في  31ديسمبر 2019م ،وبيان الدخل
املوحد ،وبيان الدخل الشامل املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد ،وبيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد
للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة تتضمن ملخص للسياسات احملاسبية الهامة.
في رأينـا أن البيانـات املاليـة املوحدة املرفقة تظهـر بعدالة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املالي املوحد للمجموعة كما
في  31ديسمبر 2019م وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا للمعايير
الدولية للتقارير املالية (.)IFRSs
أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد الحق ًا في هذا التقرير بيان ملسؤولياتنا مبوجب
تلك املعايير في فقرة مسؤولية مراقب احلسابات حول أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة .وفق ًا ملعايير أخالقيات
احملاسبني املهنيني الصادرة عن مجلس املعايير األخالقية الدولية (مبا في ذلك املعايير الدولية لالستقاللية) (IESBA
 ،)Codeفإننا كيان مستقل عن املجموعة ،وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة املتعلقة بتدقيقنا
للبيانات املالية املوحدة وفق ًا للمتطلبات املهنية ذات الصلة في دولة قطر ،وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق ًا
ملعايير أخالقيات احملاسبني املهنيني .في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساس ًا مالئم ًا ميكننا
من إبداء رأينا.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق ،في تقديرنا املهني ،هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات املالية
املوحدة للسنة احلالية .وقد مت تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات املالية ككل وفي تكوين رأينا
حولها ،كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور .وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل
أعمال التدقيق.
لقد وفينا باملسؤوليات املوضحة في فقرة مسؤولية مراقب احلسابات حول أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة في
تقريرنا هذا ،مبا في ذلك فيما يتعلق بأمور التدقيق الهامة .وبنا ًء عليه ،تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ
إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا ملخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة .كما وتقدم نتائج إجراءات
التدقيق التي قمنا بها ،مبا في ذلك اإلجراءات املتخذة ملعاجلة األمور املوضحة أدناه ،أساس ًا لرأينا حول تدقيق البيانات
املالية املوحدة املرفقة.
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األمور الهامة حول أعمال التدقيق

خطوات التدقيق المتبعة لألمور
الهامة حول أعمال التدقيق

تقدير مطلوبات عقود التامين

تتضمن احتياطيات التأمني الفنية احتياطي املطالبات
القائمة ( )OCRواحتياطي األقساط غير املكتسبة
( )UPRواحتياطي التعويضات املتكبدة ولكن لم يبلغ
عنها ( .)IBNRكما في  31ديسمبر 2019م ،متثل
احتياطيات التأمني الفنية جزء ًا كبير ًا من إجمالي
مطلوبات املجموعة .ووفق ًا لإلفصاح الوارد باإليضاح
رقم  7للبيانات املالية املوحدة ،يتطلب حتديد تلك
االحتياطيات استخدام تقديرات هامة حول النتائج
املستقبلية غير املؤكدة املتعلقة بتسوية املطالبات وتغير
مخاطر األعمال ،السيما مبالغ التسويات النهائية
للمطلوبات طويلة األجل حلاملي الوثائق .تستخدم
املجموعة عدة مناذج للتقييم وذلك لدعم احتساب
احتياطيات التأمني الفنية .إن الطبيعة املعقدة لنماذج
التقييم املستخدمة قد تسفر عن وقوع أخطاء نتيجة
وجود معلومات غير مالئمة  /غير مكتملة أو استخدام
مناذج وافتراضات غير مناسبة ،أو نتيجة لتصميم أو
تطبيق تلك النماذج.
تشمل املدخالت الهامة املستخدمة في تقدير هذه
املطلوبات طويلة األجل افتراضات اقتصادية مثل
العائد على االستثمار ،ومعدالت التضخم ،وأسعار
الفائدة ،وكذلك افتراضات اكتوارية مثل أمناط
املطالبات املبلغ عنها ،وأمناط دفع اخلسارة ،ومعدل
التكرارية ،ومستوى اخلطورة ،وسلوك العمالء ،إلى
جانب بيانات اخلسارة السابقة للمجموعة.
وباألخذ في االعتبار عدم اليقني املادي حول التقديرات
الهامة املستخدمة لتحديد احتياطيات التأمني الفنية،
فإننا نعتبر هذه املسألة أحد أمور التدقيق الهامة.

ركزت إجراءات تدقيقنا على حتليل األساس املنطقي
لالفتراضات االقتصادية واالكتوارية املستخدمة من
قبل اإلدارة ومقارنتها مع املعايير املعمول بها في
القطاع لتقدير مطلوبات عقود التأمني وتقييم مدى
كفاءة وقدرة وموضوعية اخلبراء املعنيني من قبل
اإلدارة للقيام بعمل هذا التقدير.
قمنا أيض ًا باالستعانة بخبرائنا االكتواريني الداخليني
ضمن فريق عملنا ملساعدتنا في تقييم مدى معقولية
تلك املدخالت واالفتراضات الهامة .لقد قمنا أيض ًا
بتقييم مدى صحة فحص كفاية املطلوبات الذي أجرته
اإلدارة.
كما شملت اجراءات التدقيق التي قمنا بها لفحص
كفاية املطلوبات تقييم مدى دقة البيانات السابقة
املستخدمة ومعقولية التدفقات النقدية املتوقعة
واالفتراضات املستخدمة ،وإعادة احتساب مبالغ
احتياطيات التأمني الفنية على أساس العينة في سياق
خبرة املجموعة والقطاع وأيض ًا خصائص كل منتج.
شملت إجراءاتنا أيض ًا فحص ضوابط عمليات انشاء
ومراجعة واعتماد املطالبات عبر مختلف اإلدارات
املعنية ،مبا في ذلك عملية تسوية املطالبات .باإلضافة
إلى ذلك ،قمنا بإجراءات موضوعية لفحص ،على
أساس العينة ،مخصص املطالبات املبلغ عنها من
قبل حاملي الوثائق املسجلة من جانب اإلدارة ،وذلك
من خالل مراجعة تقارير اخلسائر املعدة من قبل
اخلبراء والسياسات الداخلية اخلاصة باالحتياطيات،
واالفتراضات األخرى املستخدمة من قبل اإلدارة.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات
املتعلقة باالحتياطيات املشار إليها في اإليضاح 7
للبيانات املالية املوحدة.
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المعلومات األخرى

تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019م ،ولكنها ال تشمل البيانات
املالية املوحدة وتقرير مراقب احلسابـات حـولها .إن اإلدارة مسؤول عن املعلومات األخرى .يتوقع أن يكون التقرير
السنوي للمجموعة لعام 2019م متاح ًا لنا بعد تاريخ تقرير مراقب احلسابات هذا.
إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يتضمن املعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخرى عندما تكون
متاحة واألخذ في االعتبار ،خالل ذلك ،ما إذا كانت هذه املعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة
أو املعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة

• مراجعة مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي ،بنا ًء على أدلة التدقيق املقدمة ،وكذلك حتديد ما
إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة املجموعة على االستمرار وفق ًا ملبدأ االستمرارية .في
حال اتضح لنا وجود شك مادي ،فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات
املالية املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية .تعتمد نتيجة املراجعة على أدلة التدقيق التي مت
احلصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب احلسابات هذا .وعلى الرغم من ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف بعد
ذلك التاريخ إلى عدم استمرار املجموعة وفق ًا ملبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض العام وشكل ومحتوى البيانات املالية املوحدة ،مبا في ذلك االفصاحات ،وحتديد ما إذا كانت البيانات
املالية املوحدة تظهر املعامالت واألحداث الهامة بصورة حتقق العرض العادل للبيانات املالية املوحدة.

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية
( ،)IFRSsوتشمل هذه املسؤولية أيض ًا أنظمة الرقابة الداخلية التي حتدد اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات مالية
خالية من األخطاء املادية ،سواء الناجتة عن احتيال أو خطأ.

• احلصول على أدلة تدقيق كافية بشأن املعلومات املالية لشركات املجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي
حول البيانات املالية املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة .ونبقى نحن
مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على االستمرار في عملياتها وفق ًا
ملبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح ،عند احلاجة ،حول األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ
االستمرارية احملاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية املجموعة أو إنهاء عملياتها ،أو أنه ليس لديها بديل واقعي
غير ذلك.

قمنا بالتواصل مع األشخاص املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق ،ضمن أمور أخرى ،بنطاق العمل احملدد وتوقيت التدقيق
ونتائج أعمال التدقيق الهامة.

تتمثل مسؤولية األشخاص املكلفني باحلوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.
مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املوحدة ككل خالية من األخطاء املادية ،سواء الناجتة
عن احتيال أو خطأ ،وكذلك إصدار تقرير مراقب احلسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو تأكيد عالي
املستوى ،ولكنه ال يعد ضمان ًا بأن أعمال التدقيق التي مت القيام بها وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ( )ISAsسوف تقوم
دائما بتبيان األخطاء املادية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو اخلطأ وينظر فيها كأخطاء مادية ،بصورة
فردية أو إجمالية ،إذا كان من احملتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بنا ًء على هذه
البيانات املالية املوحدة.
وكجزء من أعمال التدقيق وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ( ،)ISAsفإننا نقوم مبمارسة التقديرات املهنية ونحافظ على
التزامنا املهني خالل جميع مراحل التدقيق .كما نقوم أيضا مبا يلي:
• حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة ،سواء الناجتة عن احتيال أو خطأ ،والقيام
بإجراءات التدقيق استجابة لهذه املخاطر وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساس ًا إلبداء رأينا.
تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء املادية الناجتة عن االحتيال أعلى من املخاطر الناجتة عن اخلطأ ،حيث قد يشمل
االحتيال التواطؤ أو التزوير أو احلذف املتعمد أو العرض اخلاطئ أو جتاوز الرقابة الداخلية.
• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ،وليس لغرض إبـداء
رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.
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• تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية واالفصاحات ذات الصلة املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة
من قبل اإلدارة.
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كما نقدم لألشخاص املكلفني باحلوكمة بيان ًا يفيد بأنن ًا قد التزمنا بأخالقيات املهنة فيما يتعلق باالستقاللية ،وقمنا
بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقدمي اإلجراءات الوقائية
ذات الصلة عند الضرورة.
ومن بني األمور التي مت التواصل حولها مع األشخاص املكلفني باحلوكمة ،قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر أهمية
خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة احلالية ،وبالتالي نعتبرها أمور تدقيق هامة .ونقوم بإيضاح هذه األمور في
تقرير مراقب احلسابات هذا ،إال في حال وجود قانون أو حكم مينع االفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر،
في حاالت استثنائية للغاية ،أنه ال يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من احملتمل أن تفوق اآلثار السلبية
لذلك أهداف املصلحة العامة من اإلفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة تراعي أحكام قانون الشركات
التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م واألحكام السارية لقانون مصرف قطر املركزي رقم  13لسنة 2012م والنظام
األساسي للشركة األم .لقد حصلنا على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا ،وحسب
علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات للقوانني أعاله أو النظام األساسي للشركة األم على وجه قد يكون له
تأثير سلبي مادي على املركز املالي املوحد للمجموعة أو أدائها املالي.
عن إرنسـت ويـونـغ

�أحمـــد �سيــــد

سجل مراقبي احلسابات رقم 326
الدوحة في  2فبراير 2020

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

63

البيانات المالية الموحدة

بيان الدخل الموحد

بيان المركز المالي الموحد
في  31ديسمبر 2019
إيضاحات

2019

2018

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

الموجودات

إيضاحات

2019

2018

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

إجمالي أقساط التأمين

( ٢٤أ)

12٫843٫165

12٫605٫835

النقد وما في حكمه

5

8٫544٫700

8٫011٫163

أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

( ٢٤أ)

)(1٫744٫393

)(1٫796٫793

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

6

8٫452٫858

9٫345٫951

صافي أقساط التأمين

11٫098٫772

10٫809٫042

موجودات عقود إعادة تأمين

7

5٫099٫804

5٫467٫185

التغير في احتياطي األخطار السارية

)(266٫759

536٫927

استثمارات بطريقة حقوق الملكية

8

149٫638

145٫267

صافي أقساط التأمين المكتسبة

10٫832٫013

11٫345٫969

استثمارات

9

15٫788٫492

14٫876٫164

استثمارات عقارية

10

596٫004

606٫372

إجمالي المطالبات المدفوعة

( ٢٤أ)

)(9٫733٫481

)(8٫201٫224

عقارات ومعدات

11

146٫935

52٫033

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

( ٢٤أ)

1٫803٫912

1٫217٫899

شهرة وموجودات غير ملموسة

12

636٫883

660٫488

التغير في المطالبات القائمة

( ٢٤أ)

324٫486

)(882٫578

39٫415٫314

39٫164٫623

صافي العمولة

( ٢٤أ)

)(2٫879٫788

)(2٫911٫354

إيرادات التأمين األخرى

( ٢٤أ)

8٫227

7٫596

355٫369

576٫308

إيرادات االستثمارات

25

1٫152٫385

894٫954

تكاليف تمويل

25

)(142٫482

)(114٫783

صافي إيرادات االستثمارات

1٫009٫903

780٫171

إيرادات أتعاب استشارات

12٫937

17٫218

إيرادات اإليجارات

47٫489

48٫904

إيرادات أخرى

496

489

إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى

1٫070٫825

846٫782

13٫622

15٫872

1٫439٫816

1٫438٫962

)(664٫929

)(741٫483

االستهالك واإلطفاء

)(82٫858

)(32٫733

الربح قبل ضريبة الدخل

692٫029

664٫746

ضريبة الدخل

)(21٫114

)(578

ربح السنة بعد ضريبة الدخل

670٫915

664٫168

عائد إلى:

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

( ٢٤أ)

صافي نتائج االكتتاب

المطلوبات
قروض قصيرة األجل

13

4٫526٫219

4٫881٫821

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

14

3٫995٫183

4٫142٫016

مطلوبات عقود تأمين

7

20٫499٫218

20٫420٫997

قروض طويلة األجل

15

178٫500

132٫554

29٫199٫120

29٫577٫388

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

16

3٫266٫101

3٫189٫059

عالوة إصدار

16

2٫759٫194

2٫554٫492

احتياطي قانوني

17

634٫567

634٫567

احتياطي عام

18

287٫000

287٫000

احتياطي القيمة العادلة

19

177٫462

)(313٫851

احتياطي خاص للكوارث

20

32٫017

32٫017

بنود أخرى لحقوق الملكية

23

)(38٫772

60٫012

أرباح مدورة

1٫335٫692

1٫282٫527

الحصة من نتائج استثمارات بطريقة حقوق الملكية

8

إجمالي الدخل
المصروفات التشغيلية واإلدارية

26

حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم

8٫453٫261

7٫725٫823

الحصص الغير مسيطرة

147٫337

245٫816

مساهمي الشركة األم

650٫874

645٫942

إجمالي حقوق المساهمين

8٫600٫598

7٫971٫639

الحصص الغير مسيطرة

20٫041

18٫226

1٫615٫596

1٫615٫596

670٫915

664٫168

إجمالي حقوق الملكية

10٫216٫194

9٫587٫235

العائد على السهم

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

39٫415٫314

39٫164٫623

سندات ثانوية دائمة

22

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة في  2فبراير 2020م ووقعها بالنيابة عن املجلس كل من:
سعادة الشيخ  /خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
66

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد الموزع على
مساهمي الشركة األم بالريـال القطري ( :2018تم تعديله
كنتيجة إلصدار األسهم الخاصة)

27

0.175

0.175

التوزيعات النقدية للسهم الواحد بالريـال القطري

28

0.15

1.50

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة
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في  1يناير 2018

إيرادات شاملة أخرى

اإليرادات الشاملة األخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة

3٫266٫101

-

-

-

77٫042

-

-

-

-

2٫759٫194

-

-

-

204٫702

-

-

-

-

-

-

634٫567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3٫189٫059

2٫554٫492

-

2٫554٫492

2٫554٫492

634٫567

-

-

-

-

)(66٫754

-

-

-

634٫567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634٫567

-

3٫189٫059

3٫189٫059

-

-

-

-

415٫964

-

-

-

-

-

2٫773٫095

-

2٫554٫492

-

-

701٫321
701٫321

-

2٫554٫492

ألف
ريـال قطري

ألف
ريـال قطري
-

2٫773٫095

ألف
ريـال قطري

رأس المال

عالوة
إصدار

احتياطي
قانوني

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

507٫992

)(376٫694
فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية

26٫834

)(17٫584
إجمالي الدخل الشامل للسنة

1٫205٫741

269٫890
عائد إلى:

287٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287٫000

-

287٫000

287٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287٫000

-

287٫000

ألف
ريـال قطري

احتياطي
عام

مساهمي الشركة األم

1٫177٫128

267٫136
الحصص غير المسيطرة

28٫613

2٫754
إجمالي الدخل الشامل للسنة

1٫205٫741

269٫890

177٫462

-

-

-

)(8٫107

-

499٫420

-

499٫420

-

-

32٫017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(313٫851

-

32٫017

32٫017

-

-

-

-

)(349٫210

-

-

-

-

-

381٫227

-

381٫227

ألف
ريـال قطري

32٫017

)(313٫851

)(313٫851

-

-

)(2٫992

-

-

-

)(361٫710

-

)(361٫710

-

50٫851

143٫261

)(92٫410

ألف
ريـال قطري

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
خاص
للكوارث

)(38٫772

-

13٫622

-

)(139٫240

-

26٫834

26٫834

-

-

60٫012

-

60٫012

60٫012

-

15٫872

)(13٫166

-

-

-

)(17٫096

)(17٫096

-

-

74٫402

-

74٫402

ألف
ريـال قطري

بنود أخرى
لحقوق
الملكية

1٫335٫692

)(12٫017

)(13٫622

)(81٫081

)(7٫248

)(478٫359

650٫874

-

-

650٫874

1٫277٫145

)(5٫382

1٫282٫527

1٫282٫527

)(9٫959

)(15٫872

)(32٫996

)(77٫028

-

)(415٫964

645٫942

-

-

645٫942

1٫188٫404

)(149٫726

1٫338٫130

ألف
ريـال قطري

أرباح مدورة

( )1في  1يناير  ،2019قامت املجموعة بتطبيق مبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية  .16وفق ًا لطريقة االنتقال ،لم يتم تعديل معلومات املقارنة.

الرصيد كما 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

إصدارة أسهم خاصة (إيضاح )28

توزيعات أرباح لسنة ( 2018إيضاح )28

إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل عمالت أجنبية

صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

ربح السنة

في  1يناير ( 2019المعدل)

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (( )16إيضاح )3

الرصيد كما في  1يناير 2019

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

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

محول إلى بنود أخرى لحقوق الملكية

تأثير االستحواذ  /بيع حصة في شركات تابعة

فوائد على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

إصدار أسهم مجانية

توزيعات أرباح لسنة 2017

إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل عمالت أجنبية

صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

ربح السنة

في  1يناير ( 2018معدل)

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

)(5٫382

7٫725٫823

245٫816

245٫816

-

-

)(1٫964

)(3٫427

-

)(7٫614

2٫754

)(488

)(14٫984

18٫226

256٫067

7٫971٫639

7٫971٫639

)(9٫959

-

)(51٫118

)(80٫455

-

)(423٫578

269٫890

)(17٫584

)(376٫694

664٫168

8٫266٫859

8٫453٫261

)(12٫017

-

)(81٫081

127٫149

)(478٫359

147٫337

-

-

-

)(127٫149

-

8٫600٫598

)(12٫017

-

)(81٫081

-

-

)(478٫359

28٫613

26٫834
1٫177٫128

650٫874

26٫834

507٫992

670٫915

1٫205٫741

499٫420

8٫572

20٫041

57

)(5٫325
7٫720٫441

245٫873

7٫966٫314

7٫725٫823

)(9٫959

-

)(49٫154

)(77٫028

-

)(415٫964

267٫136

)(17٫096

)(361٫710

645٫942

8٫010٫792

)(6٫465

8٫017٫257

)(269

256٫336

)(6٫734

ألف
ريـال قطري

ألف
ريـال قطري
8٫273٫593

ألف
ريـال قطري

حقوق الملكية
لمساهمي
الشركة األم

الحصص
غير
المسيطرة

إجمالي
حقوق
المساهمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

68

670٫915

664٫168
ربح السنة

2019

2018

69
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ()9

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات

2019

2018

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة

692٫029

664٫746

استهالك عقارات ومعدات واستثمارات عقارية

48٫617

31٫287

إطفاء موجودات غير ملموسة ،بالصافي

34٫241

1٫446

تعديالت للبنود التالية:

)(13٫622

)(15٫872

إيرادات االستثمارات وإيرادات أخرى

)(904٫055

)(774٫619

الحصة من نتائج استثمارات بطريقة حقوق الملكية
خسائر انخفاض قيمة ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

11٫968

16٫400

3٫743

11٫124

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

8

14

صافي خسارة تحويل عمالت أجنبية من عقارات ومعدات واستثمارات
عقارية

10٫512

10٫627

في  31ديسمبر 2019
 .1الشركة والنشاط

شركة قطر للتأمني (ش.م.ع.ق«( ).الشركة األم») هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست في دولة قطر في سنة 1964م حتت
السجل التجاري رقم ( )20وفق ًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر املركزي اخلاصة بأنشطة
التأمني .تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة («املجموعة») مبزاولة انشطة التأمني وإعادة التأمني وإدارة العقارات وخدمات
االستشارات املالية .إن عنوان املكتب الرئيسي للمجموعة هو مبنى شركة قطر للتأمني ،شارع التأمني ،اخلليج الغربي ،ص.ب
 ،666الدوحة ،دولة قطر .إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة قطر .قامت شركة قطر إلعادة التأمني احملدودة ،وهي إحدى
الشركات التابعة ،بإصدار سندات رأس املال األساسي اإلضافي ( )2في سنة 2017م من خالل البورصة اإليرلندية (إيضاح
 .)22تعمل املجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت واململكة املتحدة وسويسرا وبرمودا
وسنغافورة والبوان (ماليزيا) وجبل طارق وإيطاليا وجيرسي ومالطا .وفيما يلي بيان الشركات التابعة للمجموعة:
الشركة التابعة

٢٠١٩

)(176٫415

)(54٫947

3٫547

1٫491

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

٪100

صافي أرباح غير محققة من استثمارات مالية

)(71٫915

)(65٫388

الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)(361٫350

)(173٫705

مجموعة قطر للتأمين للخدمات
(المعروفة سابقًا بـــــ شركة قطر للتأمين
الدولية (ذ.م.م«( ).كيو آي سي آي»))

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

الشركة العمانية القطرية للتأمين
(ش.م.ع.ق«( ).كيو آي سي سي»)

)1( ٪58.82

الشركة الكويتية القطرية للتأمين
ش.م.ع.ك«( .كيه كيو آي سي»)

٪82.04

ربح من بيع استثمارات عقارية

25

خسارة من بيع عقارات ومعدات

التغيرات في رأس المال العامل
التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

880٫362

1٫767٫884

التغير في احتياطيات التأمين  -بالصافي

445٫602

)(218٫537

التغير في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى

)(283٫785

)(1٫303٫375

النقد الناتج من العمليات

680٫829

72٫267

مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

)(9٫959

)(9٫409

)(6٫776

)(4٫098

)(3٫549

)(858

ضريبة الدخل المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

660٫545

57٫902

صافي الحركة النقدية في االستثمارات

)(332٫421

)(951٫916

)(36٫607

)(17٫416

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

األنشطة االستثمارية
شراء عقارات ومعدات

11

شراء استثمارات عقارية

10

)(929

)(77٫809

االستحواذ على حصص في شركات تابعة

38

-

)(179٫937

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

8

9٫251

13٫125

إيرادات فوائد وإيرادات تمويل أخرى

904٫055

774٫619

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

178٫034

108٫138

٢٠١٨

بلد التأسيس

٪95.74

دولة قطر

( ٪100مملوكة من خالل
كيو آي سي سي)

دولة قطر

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

)1( ٪58.82

سلطنة عمان

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة
التأمين.

٪82.04

دولة الكويت

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة
التأمين.

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة
(«قطر ري»)

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

برمودا

كيو أي سي العالمية للخدمات (الدوحة)
ذ.م.م( .المعروفة سابقًا بـ شركة قطر
لخدمات إعادة التأمين (ذ.م.م)).

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي إس إل)

( ٪100مملوكة من خالل
قطر ري)

دولة قطر

قطر ري لالكتتاب المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

( ٪100مملوكة من خالل
كيو آي سي سي)

المملكة المتحدة

شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين
الصحي (ذ.م.م( ).كيو اليف)

 ٪100من خالل (كيو إل
إم إل إم)

بيكور إلدارة االستثمارات

( ٪100مملوكة من
خالل كيو آي سي
سي)

كيو آي سي جلوبل القابضة المحدودة
(«القابضة»)( ،سابقًا :مجموعة انتاريس
القابضة المحدودة)

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

٪85

-

( ٪100مملوكة من خالل
كيو آي سي سي)

دولة قطر

دولة قطر

المملكة المتحدة

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

721٫383

)(331٫196

انتاريس لالكتتاب المحدودة

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

( ٪100مملوكة من
خالل انتاريس القابضة
المحدودة)

المملكة المتحدة

فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة

)(81٫081

)(81٫081

المملكة المتحدة

الزيادة في الحصص غير المسيطرة

-

)(7٫614

انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة (آيه أم
آيه إل)

( ٪100مملوكة من
خالل انتاريس إلدارة
التوكيل المحدودة)

( ٪100مملوكة من
خالل انتاريس القابضة
المحدودة)

انتاريس لالكتتاب آسيا بي تي إي المحدودة

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

( ٪100مملوكة من خالل
انتاريس إلدارة التوكيل
المحدودة)

سنغافورة

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

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي إس إل)

( ٪100مملوكة من
خالل انتاريس القابضة
المحدودة)

المملكة المتحدة

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي إس إل)

-

صافي (المدفوعات) المتحصالت للقروض

)(312٫762

906٫375

توزيعات أرباح مدفوعة

)(473٫852

)(409٫700

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

)(867٫695

407٫980

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

514٫233

134٫686

الناتج من فروقات تحويل العمالت األجنبية

19٫304

)(37٫577

النقد وما في حكمه في  1يناير

5

8٫011٫163

7٫914٫054

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

5

8٫544٫700

8٫011٫163

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

كيو آي سي جلوبال للخدمات (برمودا)
المحدودة
كيو آي سي جلوبال للخدمات (زيورخ) أي
جي

( ٪100مملوكة من
خالل كيو جي إس إل)

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

( ٪100مملوكة من خالل
كيو آي سي سي)

األنشطة التمويلية

70

حصة الملكية

-

برمودا
سويسرا

تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين.
تقوم قطر ري بعمليات إعادة التأمين للمجموعة
ولديها أفرع ومكاتب في سويسرا ودبي
والمملكة المتحدة وسنغافورة (تحت التصفية).
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

تأسست كشركة قابضة.

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات
اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

تأسست إلدارة توكيل انتاريس سينديكيت .1274

تأسست للمشاركة في برنامج لويدز في آسيا.

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

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

71

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
حصة الملكية

الشركة التابعة

٢٠١٩

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
أيه 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
أيه جي إتش إل)

المملكة المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات
اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274

انتاريس القابضة المحدودة

٪100

شركة قطر للتأمين  -أوروبا المحدودة

( ٪100مملوكة من
خالل قطر ري)

٪100

برمودا

( ٪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

تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية
بدولة قطر.

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

٪100

٪100

دولة قطر

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم الخدمات
االستشارية والمالية وغيرها.

مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م.

٪100

٪100

دولة قطر

تعمل بشكل أساسي في إدارة مجموعة شركات
قطر للتأمين.

كاتكو إلدارة االستثمارات المحدودة ("كاتكو
آي إم")

٪100

٪100

برمودا

تحت التصفية.

كاتكو ري ليمتد

( ٪100مملوكة
من خالل كاتكو
إلدارة االستثمارات
المحدودة)

( ٪100مملوكة
من خالل كاتكو
إلدارة االستثمارات
المحدودة)

برمودا

تحت التصفية.

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.

تعليم لالستشارات المحدودة

( ٪100مملوكة
من خالل قطر
لالستشارات
االقتصادية)

( ٪100مملوكة من خالل
قطر لالستشارات
االقتصادية)

جزر الكايمان

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم الخدمات
االستشارية والمالية وغيرها.

أرنيب لالستثمارات العقارية المحدودة (آيه
آر إي إل)

٪100

٪100

جيرسي

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

سينرجي فريملي ليمتد

( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات العقارية
المحدودة)

( ٪100مملوكة من خالل
أرنيب لالستثمارات
العقارية المحدودة)

جيرسي

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

سينرجي بريستول ليمتد

( ٪100مملوكة
من خالل أرنيب
لالستثمارات العقارية
المحدودة)

( ٪100مملوكة من خالل
أرنيب لالستثمارات
العقارية المحدودة)

جيرسي

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة
العقارية.

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين
الصحي ذ.م.م.

٪85

٪100

دولة قطر

تعمل بصورة أساسيى في مجال التأمين على
الحياة والتأمين الطبي.

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.

كانيت ليمتد
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تأسست كشركة قابضة.
تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين ولديها
فروع في إيطاليا والمملكة المتحدة.
تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تم تصفية أعمالها
في .2019

تبلغ نسبة امللكية املباشرة للشركة األم في شركة أو كيو آي
سي  ٪52.5بينما يتم االحتفاظ باألسهم املتبقية من خالل
كيانات داخل املجموعة.
في عام 2018م ،مت نقل أسهم كيو آي إل ( )QELمن الشركة
األم إلى شركة كيو آي سي ( )QICCوبعد ذلك إلى شركة قطر
ري .اعتبار ًا من  31ديسمبر  2018تعد شركة ( )QELشركة
تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة قطر ري .تعتبر املعاملة
معاملة خاضة ل سيطرة مشتركة وبالتالي ال يوجد ربح أو
خسارة معترف بها من ربح أو خسارة املجموعة.
في عام 2018م ،أكملت شركة قطر ري االستحواذ على
الكيانات املوجودة فى جبل طارق (أ) شركة ماركرستودي
للتأمني احملدودة( .ب) شركة زينيت للتأمني( .ج) سانت
جوليانز للتأمني احملدودة( .د) ماي فلور احملدودة (هـ) شركة
نورث تاون لإلدارة احملدودة التفاصيل ذات الصلة مبينة في
إيضاح رقم  .39خالل عام 2018م ،بدأت املجموعة عملية نقل
أعمال التأمني على احلياة والتأمني الطبي لشركة قطر لتأمينات
احلياة والتأمني الصحي ذ.م.م )»QLM«( .من مركز قطر
املالي (« )»QFCإلى وزارة األعمال والتجارة.
مت حتقيق ذلك من خالل تأسيس كيان جديد للتأمينات على
احلياة والتأمني الصحي وهو شركة كيو إلى إم لتأمينات احلياة
والتأمني الصحي (QLM Life & Medical Insurance
 ،)WLLفي دولة قطر وبعد ذلك نقل كامل محفظة أعمال
التأمني في شركة قطر لتأمينات احلياة والتأمني الطبي»»QLM
(باستثناء فرع شركة بون  Labuanالذي يجري حال ًيا
تصنيفها) إلى الشركة التي مت تأسيسها حدي ًثا .كانت عملية
نقل احملفظة تخضع ملوافقة احملكمة املدنية والتجارية ملركز قطر
للمال («محكمة مركز قطر للمال»).
في  7يناير 2019م ،وافقت محكمة مركز قطر للمال على النقل
اعتبا ًرا من  1يناير 2019م .مت االنتهاء من التحويل خالل
السنة وفق ًا العتمادات اجلهات التنظيمية.
خالل السنة ،استحوذت املجموعة على حصص األقلية في كيو
آي سي كابيتال ( )٪4.26( )QIC Capitalمن خالل إصدار
أسهم حقوق ملكية خاصة للشركة األم .متت املوافقة على ذلك
في اجتماع اجلمعية العامة السنوي املنعقد في  26فبراير
2019م .كما في  31ديسمبر 2019م ،كيو آي سي كابيتال
( )QIC Capitalهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.
 .2أسس اإلعداد
بيان االلتزام

مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير
املالية ( )IFRSالصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية
( )IASBومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات
مصرف قطر املركزي.

أسس اإلعداد

مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبدأ التكلفة
التاريخية فيما عدا بعض األدوات املالية والتي يتم قياسها
بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة .يتم قياس املوجودات املالية
واملطلوبات املالية ويتم عرض صافي املبلغ في بيان املركز املالي
املوحد فقط عندما يكون هناك حق قانوني ميكن تطبيقه ملقاصة
املبالغ املدرجة وتتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافي
أو في حتصيل املوجود وسداد املطلوب في نفس الوقت .لن
تتم مقاصة اإليراد واملصروف في بيان الدخل املوحد ما لم
يكن ذلك مطلوب ًا أو مسموح ًا به مبوجب أي معيار محاسبي أو
تفسيراته ،كما هو مذكور في السياسات احملاسبية للمجموعة.
تتضمن البيانات املالية املوحدة معلومات عن أرقام املقارنة
للفترة السابقة .تقوم املجموعة بعرض بيان املركز املالي املوحد
بشكل عام حسب ترتيب السيولة .إن التحليل املتعلق باالسترداد
أو السداد خالل  12شهر ًا بعد تاريخ التقرير (ال يزيد عن 12
شهر ًا) وأكثر من  12شهر ًا بعد تاريخ التقرير (أكثر من 12
شهر) كما هو مبني في االيضاح  .33هذه هي البيانات املالية
األولى للمجموعة والتي يتم فيها تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية  .16مت بيان التغييرات في السياسات احملاسبية الهامة
في اإليضاح رقم .3
أساس التوحيد

تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لشركة قطر
للتأمني (ش.م.ع.ق ).وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر
(يشار إليهم جميعا ب «املجموعة»).
تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو
لها حقوق فيها من عالقتها مع املؤسسة املستثمر فيها ولديها
القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على
املؤسسة املستثمر فيها .وبصفة خاصة تسيطر املجموعة على
مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى املجموعة:
• سيطرة على املؤسسة املستثمر فيها (حقوق حالية تعطيها
القدرة على توجيه أنشطة املؤسسة املستثمر فيها)،
• لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها
مع املؤسسة املستثمر فيها ،و
• القدرة على استخدام سلطتها على املؤسسة املستثمر فيها
للتأثير على عائداتها.
عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت اخلاصة
باملؤسسة املستثمر فيها أو حقوق مماثلة ،تدرس املجموعة
جميع احلقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها
سلطة على املؤسسة املستثمر فيها ،وتشمل:
• الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق
تصويت في املؤسسة املستثمر فيها.
• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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• حقوق تصويت املجموعة وحقوق تصويت محتملة.
تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على املؤسسة
املستثمر فيها أم ال إذا كانت احلقائق والظروف تدل على وجود
تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما حتصل املجموعة السيطرة
على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد املجموعة السيطرة على
الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات
ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل
السنة في البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي حتقق فيه
املجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه املجموعة عن
السيطرة على الشركة التابعة.
إن األرباح أو اخلسائر وكل مكون من اإليرادات الشاملة
األخرى تعود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى
احلصص غير املسيطرة .يتم توزيع اخلسائر املطبقة على
احلصص غير املسيطرة الزائدة عن احلصص غير املسيطرة
مقابل حصة املجموعة باستثناء احلد الذي يكون لدى احلصص
غير املسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار
إضافي لتغطية اخلسائر .يتم إعداد هذه البيانات املالية
املوحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت
املماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة .عند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة لتتماشى
سياستها احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو
التاريخ التي حتصل فيها املجموعة على السيطرة ،ويستمر
التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة .يتم إعداد
البيانات املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للشركة األم
وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

العملة التشغيلية وعملة العرض

يتم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بالريـال القطري مقرب ًا
إلى أقرب ( 1.000ريال قطري) ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف
ذلك.
العمليات الخارجية

تعرض البيانات املالية املنفردة لكيانات املجموعة بعملة البيئة
االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل شركة (العملة
الوظيفية) .ألغراض إعداد هذه البيانات املالية املوحدة ،تعرض
نتائج كل شركة تابعة واملركز املالي لها بالعملة الوظيفية
للشركة األم .يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية
إلى الريال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ
التقرير .يتم أيضا حتويل اإليرادات واملصروفات إلى الريال
القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ املعامالت .تدرج
فروق التحويل الناجتة من التحويل لغرض التوحيد في اإليرادات
الشاملة األخرى.
إن أي شهرة ناجتة عن حيازة العمليات اخلارجية وأي تعديالت
قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات الناجتة
عن عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية
ويتم حتويلها حسب سعر الصرف السائد الصرف في تاريخ
العملية .تدرج فروقات التحويل في اإليرادات الشاملة األخرى.

يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان
السيطرة كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت املجموعة السيطرة
على شركة تابعة ،فإنها تقوم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات
الصلة (مبا في ذلك الشهرة) واملطلوبات واحلصص غير
املسيطرة وغيرها من بنود حقوق املساهمني ،في إدراج أي
ربح أو خسارة ناجتة في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة .يتم
حتقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

 .3التغيرات في السياسات المحاسبية
واإلفصاحات

استبعاد المعامالت عن التوحيد

 1/3المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة
والمطبقة من قبل المجموعة

يتم استبعاد األرصدة واملعامالت واألرباح غير احملققة الناجتة
عن املعامالت بني شركات املجموعة عند إعداد البيانات املالية
املوحدة.
حصص غير مسيطرة

متثل احلصص غير املسيطرة حصة الشركة من الربح أو
اخلسارة وصافي املوجودات التي ال متلكها املجموعة ،وتظهر
كبند منفصل في بيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد
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وضمن حقوق املساهمني في بيان املركز املالي املوحد ،منفص ًال
عـن حقـوق امللكية للشركة .يتم توزيع اخلسائر املطبقة على
احلصص غير املسيطرة الزائدة عن احلصص غير املسيطرة
مقابل حصة املجموعة باستثناء احلد الذي يكون فيه للحصص
غير املسيطرة التزام ملزم و على استثمار وتقدر على استثمار
إضافي لتغطية اخلسائر .يتم احتساب االستحواذ على
احلصص غير املسيطرة باستخدام طريقة متديد الشركة األم،
حيث يتم إدراج الفرق بني املبلغ املدفوع والقيمة العادلة للحصة
في صافي املوجودات املستحوذ عليها كشهرة.
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إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد البيانات املالية
املوحدة تتفق مع تلك املتبعة في إعداد البيانات املالية السنوية
املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
باستثناء تطبيق املعايير اجلديدة السارية املفعول اعتبارا من
 1يناير 2019م .يسري مفعول بعض التعديالت والتفسيرات
األخرى في عام 2019م ألول مرة ،وقد مت بيان تأثيرها في
االيضاح  .1/3لم تطبق املجموعة أية معايير أو تفسيرات أو
تعديالت مت إصدارها ولم تصبح سارية املفعول بعد.

تطبق املجموعة ،للمرة األولى ،املعيار الدولي للتقارير املالية
 16عقود إيجار األمر الذي ال يتطلب تعديل البيانات املالية
السابقة .مت االفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التغييرات أدناه.
يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة
األولى في عام 2019م ،لكن ليس لها تأثير على البيانات املالية
املوحدة للمجموعة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  :16عقود اإليجار

املعيار الدولي للتقارير املالية  16يحل محل معيار احملاسبة
الدولي  :17عقود اإليجار ،والتفسير رقم  :4حتديد ما إذا
كان الترتيب يتضمن عقد إيجار ،والتفسير  :15حوافز عقود
اإليجار التشغيلية ،والتفسير  :27تقييم مادة املعامالت التي
تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار .يحدد املعيار مبادئ
التحقيق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويطلب
من املستأجرين حساب جميع عقود اإليجار وف ًقا لنموذج واحد
للميزانية العمومية .إن محاسبة املؤجرين مبوجب املعيار الدولي
للتقارير املالية  16لم تتغير بشكل مادي عن معيار احملاسبة
الدولي رقم  .17سوف يستمر املؤجرون في تصنيف عقود
اإليجار على أنها إما إيجارات تشغيلية أو متويلية باستخدام
مبادئ مماثلة كما في معيار احملاسبة الدولي  .17وبالتالي،
لم يكن للمعيار الدولي للتقارير املالية  16أي تأثير على عقود
اإليجار عندما تكون املجموعة هي املؤجر.
اعتمدت املجموعة املعيار الدولي للتقارير املالية  16باستخدام
طريقة األثر الرجعي املعدل الكامل مع تاريخ التطبيق املبدئي
في  1يناير 2019م .اختارت املجموعة استخدام وسيلة االنتقال
العملية التي تسمح بتطبيق املعيار فقط على العقود التي مت
حتديدها ساب ًقا على أنها عقود إيجار تطبق معيار احملاسبة
الدولي  17والتفسير  4في تاريخ التطبيق املبدئي .كما اختارت
املجموعة ً
أيضا استخدام إعفاءات التحقيق لعقود اإليجار التي،
في تاريخ البدء ،لها مدة إيجار مدتها  12شه ًرا أو أقل وال
حتتوي على خيار شراء («عقود إيجار قصيرة األجل») وعقود
اإليجار التي يكون فيها األصل األساسي ذو قيمة منخفضة
(«املوجودات منخفضة القيمة»).
يتم حتقيق املبالغ التالية وف ًقا للمعيار اجلديد ويتم تضمينها
في البنود الرئيسية املالئمة في بيان املركز املالي املوحد وبيان
الدخل املوحد:
 31دي�سمرب
 1يناير
2019
2019
�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري
مدققة
مدققة
موجودات حق االستخدام
(العقارات واملعدات)

100٫306

111٫293

(املخصصات وإعادة التأمني 118٫782

131٫401

مطلوبات اإليجار

والذمم الدائنة األخرى)

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2019
�ألف ريال قطري
(مدققة)
تكلفة استهالك موجودات حق االستخدام
(االستهالك واإلطفاء)

١٥٫٩٧٣

مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار
(املصاريف التشغيلية واإلدارية)

٢٫٢٥٠

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية :9
خصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبي

وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير املالية  ،9يجوز قياس أداة
الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية
«مدفوعات ألصل الدين والفائدة على مبلغ أصل الدين القائم
فقط» (معيار  )SPPIوأن تكون األداة محتفظ بها ضمن منوذج
أعمال مناسب لذلك التصنيف .توضح تعديالت املعيار الدولي
للتقارير املالية  9أن املوجودات املالية سوف تستوفي متطلبات
معيار ( )SPPIبغض النظر عن احلدث أو الظرف املؤدي إلى
اإلنهاء املبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سوف يدفع
أو يحصل على تعويض معقول عن اإلنهاء املبكر للعقد .ليس
لهذه التعديالت أي تأثير مادي على البيانات املالية املوحدة
للمجموعة.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :28الحصص
طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة

توضح التعديالت أنه يجب على املؤسسة تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية  9على احلصص طويلة األجل في شركة زميلة
أو مشروع مشترك ال تنطبق عليه طريقة حقوق امللكية ولكنه
يشكل ،في اجلوهر ،جز ًءا من صافي االستثمار في الشركة
الزميلة أو املشروع املشترك (احلصص طويلة األجل) .يبدو
هذا التوضيح مناسب ًا ،حيث يعني أن منوذج اخلسائر االئتمانية
املتوقعة الوارد في املعيار الدولي للتقارير املالية  9ينطبق على
هذه احلصص طويلة األجل .توضح التعديالت ً
أيضا أنه عند
تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  ،9فإن املؤسسة ال تأخذ
باالعتبار أي خسائر للشركة الزميلة أو املشروع املشترك ،أو أي
خسائر انخفاض في قيمة صافي االستثمار مدرجة كتعديالت
على صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك
تنشأ من تطبيق معيار احملاسبة الدولي « 28االستثمارات في
الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة».
ليس لهذه التعديالت أي تأثير مادي على البيانات املالية املوحدة
حيث أنه ليس لدى املجموعة أية حصص طويلة األجل في
شركتها الزميلة أو مشروعها املشترك.
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املعيار الدولي للتقارير املالية  3دمج األعمال
توضح التعديالت أنه عند حصول املؤسسة على سيطرة على
نشاط جتاري ميثل عملية مشتركة يتم تطبيق متطلبات دمج
األعمال احملققة على مراحل ،مبا في ذلك إعادة قياس احلصص
احملتفظ بها سابقا في موجودات ومطلوبات العملية املشتركة
بالقيمة العادلة .وعند القيام بذلك ،يقوم الطرف املستحوذ
بإعادة قياس كامل حصته السابقة في العملية املشتركة.
تطبق املؤسسة تلك التعديالت على مجموعات األعمال التي
يكون تاريخ االستحواذ عليها يقع في أو بعد بداية فترة التقرير
السنوي األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م ،مع
السماح بالتطبيق املبكر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات املالية للمجموعة
حيث ال توجد معامالت مت احلصول على سيطرة مشتركة فيها.

املعيار الدولي للتقارير املالية  - 11الترتيبات املشتركة
يجوز للطرف الذي يساهم في عملية مشتركة ،وليس له سيطرة
مشتركة فيها ،أن يحصل على سيطرة مشتركة على العملية
ً
نشاطا جتار ًيا كما هو
املشتركة في حال تضمنت أنشطتها
محدد في املعيار الدولي للتقارير املالية  .3توضح التعديالت
أن احلصص اململوكة ساب ًقا في تلك العملية املشتركة ال يعاد
قياسها.
تطبق املؤسسة تلك التعديالت على املعامالت التي حتصل فيها
على سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي
األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م ،مع السماح
بالتطبيق املبكر .لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات
املالية املوحدة للمجموعة ،حيث ال توجد معامالت مت احلصول
على سيطرة مشتركة فيها.

معيار احملاسبة الدولي  - 23تكاليف االقتراض
توضح التعديالت أنه يجب على املؤسسة معاجلة أي قرض يتم
احلصول عليه أساس ًا لتطوير أصل مؤهل كجزء من القروض
العامة وذلك بعد االنتهاء من جميع األنشطة الالزمة إلعداد هذا
األصل لالستخدام املقصود منه أو لبيعه.
تطبق املجموعة هذه التعديالت على تكاليف االقتراض املتكبدة
في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها املجموعة
هذه التعديالت ألول مرة .تطبق املؤسسة هذه التعديالت على
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م ،ويسمح
بالتطبيق املبكر.
وحيث أن السياسة احلالية للمجموعة تتماشى مع هذه
التعديالت ،فلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات
املالية املوحدة للمجموعة.
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 2/3المعايير التي أصدرت ولم يسر مفعولها
بعد

املعايير احملاسبية اجلديدة والتفسيرات التالية مت إصدارها ولم
يحن تاريخ سريانها بعد .تقوم املجموعة حال ًيا بتقييم أثر تطبيق
هذه املعايير اجلديدة.
المعيـار الدولي للتقارير المالية  :17عقود
التأمين  -المعيار الصادر في مايو  2018م

يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية  :17عقود التأمني مبادئ
االعتراف بعقود التأمني الصادرة وقياسها وعرضها واإلفصاح
عنها .كما يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمني
احملتفظ بها وعقود االستثمار مع خصائص املشاركة التقديرية
الصادرة .يسري مفعول هذا املعيار على الفترات السنوية التي
تبدأ في  1يناير 2022م مع السماح بالتطبيق املبكر.
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية  17إرشادات شاملة حول
محاسبة عقود التأمني وعقود االستثمار مع خصائص املشاركة
التقديرية .بالنسبة لعقود التأمني العامة ،يتطلب املعيار الدولي
للتقارير املالية  17خصم احتياطيات اخلسارة املتوقع سدادها
في أكثر من سنة باإلضافة إلى تعديل املخاطر والتي سيكون
مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بها.
ولتقييم اآلثار املترتبة على تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
 ،17مت تشكيل فريق تنفيذ للمعيار الدولي للتقارير املالية 17
باملجموعة برعاية املدير املالي للمجموعة والذي يضم موظفي
اإلدارة العليا في إدارات املالية واملخاطر والعمليات وعمليات
االستثمار.
 3/3استخدام األحكام والتقديرات

يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير املالية من اإلدارة أن تعد بعض األحكام والتقديرات
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية وقيم
املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات املسجلة .قد
تختلف النتائج النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املالية الهامة بصورة
دورية ،كما يتم إدراج مراجعة التقديرات احملاسبية خالل
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وفي أية فترات مستقبلية
تؤثر عليها.
عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة  ،كانت األحكام الهامة
التي اتخذتها اإلدارة خالل تطبيق السياسات احملاسبية
للمجموعة هي نفس األحكام التي مت تطبيقها على البيانات
املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء
تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  16حسبما هو مبني
في اإليضاح  2/2حول البيانات املالية املوحدة.

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

تقوم املجموعة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على
املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات
واإلفصاح عن املطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير .يتم تقييم
التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى اخلبرة التاريخية
وعوامل أخرى ،مبا في ذلك توقع األحداث املستقبلية التي يعتقد
أنها معقولة في ظل هذه الظروف احلالية.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر.
يتم إدراج التعديالت على التقديرات احملاسبية في السنة التي
يتم فيها إجراء التعديل على التقديرات وفي أي سنة مستقبلية
تتأثر به .إن األحكام والتقديرات الرئيسية التي أعدتها املجموعة
مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقم .35
 .4السياسات المحاسبية الهامة
دمج األعمال والشهرة

تستخدم اإلدارة املعايير التالية لتقييم ما إذا كان دمج األعمال
يحتوي على مادة لتطبيق طريقة االستحواذ أو وفقا لطريقة
توحيد احلصص عندما تكون املعاملة غير مضمونة كما هو
موضح في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 3دمج األعمال:
• الغرض من املعاملة.
• اشتراك أطراف خارجية في املعاملة ،مثل احلصص غير
املسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى.
• ما إذا كانت املعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال.
• األنشطة القائمة للمؤسسات املشاركة في املعامالت؛ سواء
أكانت الكيانات مجتمعة في كيان تقرير لم يكن موجودا من
قبل أو ال.
• عندما يتم تأسيس شركة جديدة سواء مت إنشاءها متعلق ًة
بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغيير آخر
في السيطرة وتغير كبير في حقوق امللكية.
حتتسب األعمال املدمجة باستخدام طريقة االستحواذ .يتم
قياس تكلفة أي أعمال مستحوذ عليها بإجمالي املبلغ احملول
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير
مسيطرة في املؤسسة املستحوذ عليها .بالنسبة لكل من األعمال
املوحدة تختار املجموعة أن تقيس احلصة غير املسيطرة في
املؤسسة املستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو باحلصة النسبية
من صافي موجودات املؤسسة املستحوذ عليها .حتتسب تكاليف
االستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في املصاريف اإلدارية.
عندما تستحوذ املجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم املوجودات
واملطلوبات املالية املستلمة لتحديد التصنيف املالئم وفق ًا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف اخلاصة
كما في تاريخ االستحواذ .هذا يشمل فصل املشتقات الضمنية
في العقود األساسية من قبل املستحوذ عليها.

إن أي مبالغ محتملة يرغب املستحوذ أن يحولها سوف حتقق
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم قياس املبلغ احملتمل
املصنف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار
املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية ،بالقيمة العادلة
مع حتقيق التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل املوحد.
يتم قياس الشهرة مبدئ ًيا بالتكلفة (وهي فائض إجمالي املبلغ
احملول واملبلغ املعترف به للحصص غير املسيطرة) وأي فائدة
سابقة محتفظ بها على صافي املوجودات القابلة للتحديد
املستحوذ عليها واملطلوبات املتكبدة .إذا كانت القيمة العادلة
لصافي املوجودات املستحوذة تزيد على مجموع املبلغ احملول،
تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع
املوجودات املستحوذ عليها وجميع املطلوبات املستحقة بصورة
صحيحة وتقوم مبراجعة اإلجراءات املستخدمة في قياس املبالغ
الواجب إدراجها في تاريخ االستحواذ .وإذا ظلت نتيجة إعادة
التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي املوجودات املستحوذ
عليها عن إجمالي املبلغ احملول ،عندها يتم حتقيق الربح في
بيان الدخل املوحد.
بعد التحقق املبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي
خسائر انخفاض قيمة متراكم .لغرض فحص االنخفاض في
القيمة يتم توزيع الشهرة املستحوذ عليها ضمن أعمال الدمج،
من تاريخ االستحواذ ،على كل وحدات اإليرادات النقدية ،والتي
يتوقع أن تستفيد من توحيد األنشطة ،بغض النظر عن حتويل
موجودات أو مطلوبات أخرى من املجموعة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم
استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،تدرج الشهرة
املتعلقة بالعملية املستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك
عند حتديد الربح أو اخلسارة عند استبعاد العملية .يتم قياس
الشهرة املستبعدة في هذه احلالة على أساس القيم النسبية
للعملية املستبعدة واجلزء احملتفظ 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 حتديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة
القابلة لالسترداد للوحدة املولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات
املولدة للنقد) والتي تتعلق بها الشهرة .عندما تكون القيمة
القابلة لالسترداد للوحدة املولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات
املنتجة للنقد) أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد
(مجموعة الوحدات املولدة للنقد) التي مت توزيع الشهرة عليها،
ال ميكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة املتعلقة بالشهرة
في الفترات املستقبلية.
االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات
ذات السيطرة المشتركة

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير
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هام ،لكن ليست سيطرة ،على السياسات املالية والتشغيلية
بها .التأثير الهام هو القدرة في املشاركة في القرارات املتعلقة
بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكن
ليست السيطرة أو السيطرة املشتركة على هذه السياسات.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لتوحيد سياساتها املالية مع
السياسات املالية للمجموعة.
املشروع املشترك هي نوع من اتفاق مشترك حيث يكون
لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب وفي صافي
املوجودات للمشروع املشترك .السيطرة املشتركة 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.
يتم احتساب استثمارات املجموعة في االستثمارات في
الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة بطريقة حقوق امللكية.
وفقا لطريقة حقوق امللكية ،يتم تسجيل االستثمار مبدئيا في
بيان املركز املالي املوحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك لتحقيق
حصة املجموعة في األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة
األخرى للشركة الزميلة أو املشروع املشترك .عندما تزيد حصة
املجموعة من اخلسائر عن حصتها في الشركة املستثمر فيها
بطريقة حقوق امللكية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك احلصة،
مبا في ذلك أي استثمارات طويلة األجل إلى الصفر ،ويتم
التوقف عن حتقيق اخلسائر اإلضافية باستثناء احلد الذي
يكون لدى املجموعة التزام أو قامت بدفعات نيابة عن الشركة
املستثمر فيها.
تتضمن البيانات املالية املوحدة حصة املجموعة من األرباح أو
اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى بعد التسويات ملواءمة
السياسات احملاسبية مع تلك املتبعة في املجموعة من تاريخ بدء
التأثير املادي أو السيطرة املشتركة حتى تاريخ توقفهما .إن
السنة املالية للشركات الزميلة واملجموعة موحدة.
يتم حتقيق األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت النهائية بني
املجموعة وشركتها الزميلة أو املشروع املشترك في البيانات
املالية للمؤسسة فقط في حدود حصة املستثمرين غير ذات
الصلة في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك.
الموجودات غير الملموسة

يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل
منفصل مبدئي ًا بالتكلفة .تكلفة املوجودات غير امللموسة
املستحوذ عليها في توحيد األعمال ميثل القيمة العادلة في
تاريخ االستحواذ .بعد التحقيق املبدئي.
• املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار محدودة يتم
إطفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييم
االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على أن األصل
غير امللموس قد انخفضت قيمته .تتم مراجعة فترة اإلطفاء
وطريقة اإلطفاء ملوجود غير ملموس ذو عمر إنتاجي محدود
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في نهاية كل فترة تقرير على األقل .التغيرات في العمر
اإلنتاجي املتوقع أو طريقة استهالك املنافع االقتصادية
املستقبلية املتضمنة في املوجود يتم أخذها باالعتبار لتعديل
فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء ،كما هو مناسب ،وتعامل
كتغيرات في التقديرات احملاسبية .يتم حتقيق مصروف
اإلطفاء للموجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية
احملدودة في بيان الدخل املوحد.
• املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملدودة
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
احملدود بشكل سنوي لتحديد صحة استمراريته .إذا ظهر
عكس ذلك ،يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى
محدود على أساس مستقبلي.
األرباح أو اخلسائر الناجتة من إلغاء حتقيق أصل غير ملموس
يتم قياسها بالفرق بني صافي عائدات االستبعاد والقيمة
الدفترية للموجود ،وتدرج في بيان الدخل املوحد عند إلغاء
حتقيق األصل.
إن االعمار االنتاجية املطبقة حالي ًا على املوجودات غير امللموسة
للمجموعة هي كالتالي:
املوجودات غري امللمو�سة امل�ستحوذ عليها العمر االقت�صادي
القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

غير محدد

خدمات الوثائق املنتهية  -فورمتبيرجيسش
فيرسيتشيرونغ أيه جي

 7سنوات

االتفاقية االطارية

 10سنوات

رخصة التأمني على غير احلياة

غير محدد

المعامالت بالعمالت األجنبية

تدرج املعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة الوظيفية لكل شركة
من شركات املجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ
كل معاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية ذات الصلة
وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة .تدرج فروقات
التحويل الناجتة في بيان الدخل املوحد.
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات
المالية

يتضمن املعيار الدولي للتقارير املالية  9ثالث فئات أساسية
لتصنيف املوجودات املالية وهي :بالتكلفة املطفأة ،وبالقيمة
العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى ،وبالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة .يستند التصنيف وفق ًا للمعيار

الدولي للتقارير املالية  9بشكل عام على منوذج عمل يتم فيه
إدارة املوجودات املالية والتدفقات النقدية التعاقدية .يستبعد
املعيار الفئات احلالية املنصوص عليها في معيار احملاسبة
الدولي  ،39وهي املوجودات املالية احملتفظ بها لالستحقاق،
والقروض والذمم املدينة ،واملوجودات املالية املتاحة للبيع.
يستبعد املعيار الدولي للتقارير املالية  9املتطلبات الواردة في
معيار احملاسبة الدولي  39واملتعلقة بالفصل بني األداة املشتقة
املضمنة والعقد املضيف للموجود .ومع ذلك ،ال تزال املؤسسات
ملزمة بفصل املشتقات املضمنة في املطلوبات املالية عندما ال
تكون وثيقة الصلة بالعقد املضيف.
يحتفظ املعيار الدولي للتقارير املالية  9إلى حد كبير باملتطلبات
احلالية الواردة في معيار احملاسبة الدولي  39فيما يتعلق
بتصنيف املطلوبات املالية ،باستثناء معاجلة األرباح واخلسائر
من احملفظة االئتمانية للمجموعة والتي تنشأ في حال قررت
املجموعة قياس املطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة ،حيث يتم حتقيق هذه األرباح واخلسائر في اإليرادات
الشاملة األخرى .وال تزال هناك فئتني لقياس املطلوبات املالية:
بالقيمة العادلة ،وبالتكلفة املطفأة.
أ) التحقيق المبدئي

تسجل املوجودات واملطلوبات املالية مبدئي ًا في تاريخ املتاجرة.
يعتمد تصنيف األدوات املالية عند التحقيق املبدئي على شروطها
التعاقدية ومنوذج العمل اخلاص بإدارة هذه األدوات .تقاس
األدوات املالية مبدئ ًيا بقيمتها العادلة ،باستثناء املوجودات
املالية واملطلوبات املالية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو اخلسارة فيتم إضافة تكاليف املعاملة إلى املبلغ أو
طرحها من املبلغ .تقاس الذمم التجارية املدينة بسعر املعاملة.
تدرج أرباح أو خسائر اليوم األول عندما تختلف القيمة العادلة
لألدوات املالية عند التحقيق املبدئي عن سعر املعاملة.
ب) ربح أو خسارة اليوم األول

عندما يختلف سعر املعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند نشأتها
وتكون القيمة العادلة مستندة إلى طريقة تقييم باستخدام
مدخالت ميكن مالحظتها فقط بالسوق ،تدرج املجموعة الفرق
بني سعر املعاملة والقيمة العادلة في صافي إيرادات املتاجرة.
في احلاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى مناذج تستخدم
فيها مدخالت ال ميكن مالحظتها ،يتم تأجيل الفرق بني سعر
املعاملة والقيمة العادلة ،وتدرج في الربح أو اخلسارة فقط
عندما تصبح املدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة.
ج) فئات قياس الموجودات والمطلوبات
المالية

تقوم املجموعة بتصنيف جميع موجوداتها املالية وف ًقا لنموذج
العمل اخلاص بإدارة املوجودات والشروط التعاقدية للموجود،
وتقاس إما:

• بالتكلفة املطفأة؛
• بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ أو
• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
تقوم املجموعة بتصنيف وقياس محفظة مشتقاتها ومتاجراتها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .ويجوز للمجموعة
تسجيل األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة في حال أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل التباينات في
القياس أو التحقيق بشكل جوهري.
يتم قياس املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة.
األدوات المالية  -التحقيق المبدئي
أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة

تقوم املجموعة بقياس املوجودات املالية فقط بالتكلفة املطفأة في
حالة استيفاء الشرطني التاليني:
• االحتفاظ باملوجود املالي ضمن منوذج أعمال بهدف
االحتفاظ باملوجودات املالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.
• الشروط التعاقدية للموجودات املالية 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

حتدد املجموعة منوذج أعمالها عند املستوى الذي يعكس أفضل
كيفية إلدارة مجموعات املوجودات املالية لغرض حتقيق هدف
أعمالها.
ال يتم تقييم منوذج أعمال املجموعة لكل أداة على حدة ،ولكن
على مستوى أعلى من احملافظ املجمعة ،ويستند إلى عوامل
ميكن مالحظتها مثل:
• كيفية تقييم أداء منوذج األعمال واملوجودات املالية احملتفظ
بها فيه وإعداد التقارير ذات الصلة لكبار موظفي اإلدارة؛
• املخاطر التي تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات
املالية احملتفظ بها في منوذج األعمال) ،والسيما طريقة
إدارة هذه املخاطر؛
• كيفية مكافأة موظفي اإلدارة (على سبيل املثال ،ما إذا كانت
املكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو على
التدفقات النقدية التعاقدية احملصلة)؛ و
• يعتبر معدل انتظام املبيعات املتوقعة وقيمتها وتوقيتها أيض ًا
ضمن جوانب التقييم الهامة للمجموعة.
يعتمد تقييم منوذج األعمال على سيناريوهات متوقعة ومعقولة
دون وضع سيناريوهات «احلالة األسوأ» أو «حالة الضغط»
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في االعتبار .في حال حتققت التدفقات النقدية بعد التحقيق
املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية ،ال تقوم املجموعة
بتغيير تصنيف املوجودات املالية املتبقية احملتفظ بها في منوذج
األعمال هذا ،ولكنها تأخذ في االعتبار تلك املعلومات في
املستقبل عند تقييم املوجودات املالية املنشأة حدي ًثا أو املشتراة
حدي ًثا.
( )2اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط
( )SPPI

كخطوة ثانية في عملية التصنيف ،تقوم املجموعة بتقييم
الشروط التعاقدية للموجودات املالية لتحديد ما إذا كانت
تستوفي اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط .يعرف
«أصل الدين» لغرض هذا االختبار بأنه القيمة العادلة للموجود
املالي عند التحقيق املبدئي ،وقد يتغير على مدى عمر املوجود
املالي (على سبيل املثال ،إذا مت سداد مبلغ أصل الدين أو
إطفاء القسط  /اخلصم).
إن أهم عناصر الفائدة في إطار ترتيب اإلقراض تكون في
العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد واملخاطر االئتمانية.
ولغرض تقييم مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (،)SPPI
تستخدم املجموعة أحكام ًا وتأخذ في االعتبار العوامل ذات
الصلة مثل العملة املقوم بها املوجود املالي واملدة التي يتم على
أساسها حتديد سعر الفائدة.
وعلى خالف ذلك ،فإن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر
من مجرد احلد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في
التدفقات النقدية التعاقدية غير املرتبطة بترتيب اإلقراض
األساسي ال تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التعاقدية التي
تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عن املبلغ القائم .في
مثل تلك احلاالت ،يتعني قياس املوجود املالي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو اخلسارة.
ب) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

تطبق املجموعة فئة التصنيف اجلديدة وفق ًا للمعيار الدولي
للتقارير املالية  9اخلاصة بأدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند استيفاء الشرطني
التاليني:
• االحتفاظ باألداة ضمن منوذج أعمال هدفه حتصيل تدفقات
نقدية تعاقدية وبيع املوجودات املالية.
• الشروط التعاقدية للموجود املالي تستوفي اختبار مدفوعات
أصل الدين والفائدة فقط (.)SPPI
أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى يتم قياسها الحق ًا بالقيمة العادلة ،وتدرج
األرباح واخلسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة
في اإليرادات الشاملة األخرى .تدرج إيرادات الفوائد وأرباح
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وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو اخلسارة بنفس
الطريقة املتبعة في املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة.
عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة
املدرجة سابق ًا في اإليرادات الشاملة األخرى من اإليرادات
الشاملة األخرى إلى الربح أو اخلسارة.
ج) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

عند التحقيق املبدئي ،تقرر املجموعة أحيانًا تصنيف بعض
استثماراتها في األسهم ،بشكل غير قابل لإللغاء ،كأدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما
تستوفي تعريف حقوق امللكية وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي 32
األدوات املالية :العرض وتكون غير محتفظ بها للتداول .يتم هذا
التصنيف لكل أداة على حدة.
أرباح وخسائر أدوات حقوق امللكية ال يتم إعادة تبويبها أبد ًا إلى
الربح .تقيد توزيعات األرباح في الربح أو اخلسارة كإيرادات
استثمار عند ثبوت احلق في استالم التوزيعات ،باستثناء في
حال استفادة املجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من
تكلفة األداة ،وفي هذه احلالة تقيد األرباح في اإليرادات الشاملة
األخرى .أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.
د) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املوجودات املالية واملطلوبات املالية ضمن هذه الفئة هي الغير
محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد مت تبويبها من قبل اإلدارة عند
التحقيق املبدئي أو أنه يجب قياسها بالقيمة العادلة وف ًقا للمعيار
الدولي للتقارير املالية  .9تقوم اإلدارة بتبويب أداة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة عند التحقيق املبدئي فقط عندما
تستوفي أحد املعايير التالية ،ويحدد التصنيف لكل أداة على
حدة:
• التصنيف يزيل أو يقلل بشكل جوهري من حاالت تباين
املعاجلات احملاسبية التي قد تنشأ خالل قياس املوجودات
أو املطلوبات أو حتقيق األرباح أو اخلسائر عنها على أساس
مختلف؛
• املطلوبات متثل جز ًءا من مجموعة من املطلوبات املالية والتي
تدار ويقيم أدائها على أساس القيمة العادلة ،وف ًقا الستراتيجية
موثقة إلدارة املخاطر أو االستثمار؛ أو
• املطلوبات التي حتتوي على واحد أو أكثر من املشتقات
الضمنية ،ما لم تقم بتعديل جوهري على التدفقات النقدية
واضحا ،بإجراء
التي كان من املمكن أن يتطلبها العقد ،أو كان
ً
حتليل بسيط أو بدون حتليل ،متى تعتبر أداة مماثلة ألول مرة
فصل األداة (األدوات) املشتقة الضمنية غير مسموح ًا.
تدرج املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من

خالل الربح أو اخلسارة في بيان املركز املالي املوحد بالقيمة
العادلة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة في الربح واخلسارة،
باستثناء احلركة في القيمة العادلة للمطلوبات املصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بسبب تغيرات في املخاطر
االئتمانية للمجموعة .تسجل هذه التغيرات في القيمة العادلة
في االحتياطي االئتماني اخلاص من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى ،وال يعاد تبويبها إلى الربح أو اخلسارة .الفوائد املكتسبة
أو املتكبدة على األدوات املثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو اخلسارة يتم حتقيقها في إيرادات الفوائد أو مصروفات
الفوائد ،على التوالي ،باستخدام سعر الفائدة الفعلي ،مع األخذ
في االعتبار أي خصم  /عالوة وتكاليف املعامالت املؤهلة التي
تشكل جز ًءا ال يتجزأ من األداة .الفوائد املكتسبة من املوجودات
املطلوبة يتم تسجيلها إلزامي ًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة باستخدام سعر الفائدة التعاقدية .إيرادات توزيعات
األرباح من أدوات حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو اخلسارة يتم تسجيلها كإيرادات تشغيلية أخرى
عند ثبوت احلق في استالم التوزيعات.
هـ) األدوات المالية المشتقة

األداة املالية املشتقة هي أداة مالية ،أو أي عقد آخر ،تتوفر فيها
اخلصائص الثالث التالية:
• تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد ،أو سعر
أداة مالية ،أو سعر سلعة ،أو سعر الصرف األجنبي ،أو
مؤشر األسعار أو األسعار ،أو التصنيف االئتماني أو مؤشر
االئتمان ،أو متغير آخر شريطة أن يكون ،في حالة املتغير
غير املالي ،غير محدد لطرف معني في العقد (أي «الطرف
األساسي»).
• 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 املجموعة في معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة.
تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة 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 .يتم
تسجيل املشتقات بالقيمة العادلة وتدرج كموجودات عندما
تكون قيمتها العادلة موجبة وكالتزامات عندما تكون قيمتها
العادلة سالبة .تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في
صافي ايرادات املتاجرة ما لم تنطبق محاسبة التحوط.
يتم احتساب املشتقات املوجودة في العقود األصلية كمشتقات
منفصلة وتسجل بالقيمة العادلة إذا لم تكن خصائصها
االقتصادية واملخاطر متعلقة بشكل وثيق بالعقود األصلية
وال تكون العقود األصلية محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة

العادلة من خالل الربح واخلسارة .تقاس تلك املشتقات بالقيمة
العادلة وتدرج التغيرات في القيمة العادلة احملققة في الربح أو
اخلسارة .حتدث إعادة التقييم فقط إذا كان هناك تغيير في
شروط العقد والتي تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية أو
تكون مطلوبة أو إعادة تصنيف املوجود املالي من فئة القيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .ومع ذلك ،وكاستثناء من
املذكور أعاله ،فإن خيار حامل البوليصة رد عقد تأمني مقابل
مبلغ ثابت (أو مبلغ يستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة) ال يتم
فصله ويتم قياسه بالقيمة العادلة حتى لو كان سعر املمارسة
يختلف عن القيمة الدفترية لاللتزام التأميني.
املشتقات الضمنية التي تستوفي تعريف عقود التأمني يتم
التعامل معها وقياسها كعقود تأمني.
أية أرباح أو خسائر ناجتة من التغيرات في القيمة العادلة
للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو اخلسارة ،باستثناء
اجلزء الفعال من حتوطات التدفقات النقدية حيث يتم حتقيقها
في اإليرادات الشاملة األخرى ويعاد تصنيفها إلى الربح أو
اخلسارة عندما يؤثر البند املتحوط له على الربح أو اخلسارة.
انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعتمد املجموعة طريقة ذات ثالث مراحل لقياس اخلسائر
االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
وأدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى .يتم حتويل املوجودات عبر املراحل الثالثة
حسب التغير في جودتها االئتمانية منذ تاريخ حتقيقها املبدئي.
أ) نظرة عامة

أدى تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9إلى تغيير جوهري
في طريقة احتساب خسارة انخفاض القيمة للمجموعة وذلك
باستبدال طريقة اخلسارة املتكبدة في معيار احملاسبة الدولي
 39بطريقة اخلسائر االئتمانية املتوقعة في املستقبل .واعتبار ًا
من  1يناير 2018م ،قامت املجموعة بتسجيل مخصص للخسائر
االئتمانية املتوقعة على موجودات الدين املالية غير احملتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .ال تخضع أدوات
امللكية لطريقة احتساب انخفاض القيمة املنصوص عليها في
املعيار الدولي للتقارير املالية .9
يستند مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة على اخلسائر التي
يتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل للموجود (اخلسائر
االئتمانية املتوقعة لكامل العمر) ،ما لم تكن هناك زيادة كبيرة
في املخاطر االئتمانية منذ نشأتها ،وفي هذه احلالة يحدد
املخصص استناد ًا إلى اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 12
شه ًرا (اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  12شه ًرا) ،اخلسائر
االئتمانية املتوقعة ملدة  12شهر ًا هي اجلزء من اخلسارة
االئتمانية املتوقعة لكامل العمر الذي ميثل اخلسارة املتوقعة
نتيجة احتمالية عدم انتظام األداة املالية خالل  12شه ًرا بعد
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تاريخ التقرير.
وضعت املجموعة سياسة إلجراء تقييم ،في نهاية كل فترة
تقرير ،حول ما إذا كانت املخاطر االئتمانية ألداة مالية قد
زادت بشكل جوهري منذ التحقيق املبدئي من خالل األخذ في
االعتبار التغير في مخاطر عدم االنتظام الذي يحدث على مدى
العمر املتبقي لألداة للمالية.
بنا ًء على العملية املذكورة أعاله ،تقوم املجموعة بتصنيف
موجوداتها احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى إلى مراحل ،كما هو موضح أدناه:
املرحلة  :1عند التحقيق املبدئي لألدوات املالية ،تقوم املجموعة
بتسجيل مخصص بناء على اخلسارة االئتمانية
املتوقعة ملدة  12شه ًرا .تتضمن املرحلة ً 1
أيضا
األدوات املالية التي حتسنت حالة مخاطرها
االئتمانية ومت إعادة تصنيفها من املرحلة .2
املرحلة  :2عندما تظهر على األداة املالية زيادة كبيرة في
اخلسائر االئتمانية املتوقعة منذ نشأتها ،تقوم
املجموعة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية
املتوقعة لكامل العمر .تتضمن املرحلة ً 2
أيضا
األدوات املالية التي حتسنت حالة مخاطرها
االئتمانية ومت إعادة تصنيفها من املرحلة .3
املرحلة  :3تتضمن املرحلة  3املوجودات املالية التي لها دليل
موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.
بالنسبة لهذه املوجودات ،يتم حتقيق اخلسائر
االئتمانية املتوقعة لكامل العمر ومعاجلتها ،إلى
جانب الفوائد احملتسبة .عند حتويل املوجودات
املالية من املرحلة  2إلى املرحلة  ،3يجب أال تقل
نسبة املخصص املسجل لهذه املوجودات عن نسبة
املخصص املسجل قبل التحويل .إن املوجودات
منخفضة القيمة االئتمانية املكتسبة أو الناشئة
هي عبارة عن موجودات مالية منخفضة القيمة
االئتمانية عند التحقق املبدئي ويتم تسجيلها بالقيمة
العادلة عند التحقيق املبدئي ،ويتم تسجيل إيرادات
الفوائد الح ًقا على أساس سعر الفائدة الفعلي
املع ّدل باالئتمان .يتم حتقيق اخلسائر االئتمانية
املتوقعة أو استردادها فقط إلى احلد الذي يحدث
فيه تغير الحق في اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
بالنسبة للموجودات املالية التي ال تتوقع املجموعة فيها بشكل
معقول استرداد املبلغ القائم بالكامل أو جزء منه ،يتم خفض
القيمة الدفترية االجمالية للموجود املالي .ويعتبر ذلك استبعاد
(جزئي) للموجود املالي.
سيتم تصنيف احلسابات التي أعيدت جدولتها ألسباب ائتمانية
خالل األشهر الـ  12املاضية ضمن املرحلة الثانية
ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
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حتتسب املجموعة اخلسائر االئتمانية املتوقعة استنا ًدا إلى
السيناريوهات املتوقعة لقياس العجز النقدي املتوقع مخصوم ًا
بنسبة تقريبية من معدل الفائدة الفعلي .العجز النقدي هو الفرق
بني التدفقات النقدية املستحقة للمؤسسة وفق ًا للعقد والتدفقات
النقدية التي تتوقع املؤسسة استالمها.
إن آليات احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وعناصرها
األساسية هي كالتالي:
• احتمالية عدم االنتظام ( )PDهي تقدير الحتمالية عدم
االنتظام في السداد في إطار زمني محدد.
• التعرض عند عدم االنتظام ( )EADهو تقدير للتعرض عند
عدم االنتظام في تاريخ مستقبلي ،مع االخذ في االعتبار
التغيرات املتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير.
• اخلسارة بافتراض عدم االنتظام ( )LGDهو تقدير للخسارة
التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت معني.
تستند هذه اخلسارة على الفرق بني التدفقات النقدية
التعاقدية املستحقة والتدفقات املتوقع استالمها ،مبا في ذلك
من حتقيق أي ضمانات.
يتم احتساب خسائر االنخفاض واالسترداد واالفصاح عنها
بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح التعديل التي حتتسب
كتعديل للقيمة الدفترية اإلجمالية للموجود املالي.
إن آليات طريقة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي
كالتالي:
املرحلة  :1حتتسب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  12شه ًرا
باعتبارها اجلزء من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة
 12شه ًرا الذي ميثل اخلسائر املتوقعة الناجتة عن
عدم انتظام األدوات املالية ويحتمل حدوثها خالل
 12شه ًرا بعد تاريخ التقرير .حتتسب املجموعة
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 12
شه ًرا بنا ًء على توقعات حدوث عدم االنتظام خالل
فترة  12شه ًرا بعد تاريخ التقرير .تلك التوقعات
احملتملة خالل  12شهر ًا يتم تطبيقها على توقعات
التعرض عند عدم االنتظام ( )EADوتضرب القيمة
في اخلسارة بافتراض عدم االنتظام ()LGD
املتوقعة ومن ثم يتم خصمها بالتقريب إلى معدل
الفائدة الفعلي األصلي.
املرحلة  :2عندما يظهر على املوجود املالي زيادة كبيرة في
املخاطر االئتمانية منذ نشأته ،تسجل املجموعة
مخصصات للخسائر االئتمانية املتوقعة لكامل
العمر .وتبقى اآلليات مماثلة لتلك املوضحة أعاله،
لكن يتم تقدير احتماليات عدم االنتظام ()PD
واخلسائر بافتراض عدم االنتظام ( )LGDعلى
مدى عمر األداة .يخصم العجز النقدي املتوقع
بالتقريب إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي.

املرحلة  :3بالنسبة للموجودات املالية التي تعتبر منخفضة
القيمة االئتمانية ،تدرج املجموعة اخلسائر
االئتمانية املتوقعة على مدى أعمار هذه املوجودات
املالية .وتبقى الطريقة مماثلة لتلك املستخدمة في
حالة املوجودات املصنفة ضمن املرحلة  ،2مع
حتديد احتمالية عدم االنتظام ( )PDعند .%100

أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
اخلسائر االئتمانية املتوقعة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تقل عن القيمة
الدفترية لهذه املوجودات املالية في بيان املركز املالي ،ويستمر
عرضها بالقيمة العادلة .وبدال من ذلك ،قد ينشأ مبلغ مساوي
للمخصص عند قياس املوجودات بالتكلفة املطفأة وادراجها في
اإليرادات الشاملة األخرى كانخفاض قيمة متراكمة ،مع اثبات
تكاليف مقابلة في الربح أو اخلسارة .يعاد تبويب اخلسارة
املتراكمة املدرجة في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح
واخلسائر عند استبعاد املوجودات.
ج) المعلومات المستقبلية

تعتمد املجموعة على مجموعة واسعة من املصادر للحصول على
املعلومات املستقبلية وتستخدمها كمدخالت اقتصادية ،مثل:
• معدل منو الناجت احمللي
• معدالت البطالة
• سعر الفائدة األساسي بالبنك املركزي
املدخالت والنماذج املستخدمة الحتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة قد ال تشمل دائم ًا كافة خصائص السوق في تاريخ
البيانات املالية املوحدة .ولكي تعكس ذلك ،يتم أحيان ًا إجراء
تعديالت أو مهام نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون الفروق
جوهرية.
سياسات عامة
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في بيان املركز املالي املوحد من
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل
تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل .إن البنود املماثلة للنقد هي
بنود قابلة للتحويل فور ًا إلى نقد.
القروض قصيرة األجل

يتم حتقيق القروض قصيرة األجل مبدئي ًا بالقيمة العادلة بعد
خصم تكاليف املعاملة املتكبدة ،وتدرج الحق ًا بالتكلفة املطفأة.
أي فروق بني املتحصالت (مخصوم ًا منها تكاليف املعاملة)
وقيمة االسترداد يتم حتقيقها في بيان الدخل املوحد على مدى

فترة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية هي العقارات احملتفظ بها لغرض
احلصول على مدفوعات إيجاريه و  /أو لزيادة رأس املال.
تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة ،متضمنة تكاليف
املعاملة .والحق ًا للتحقيق املبدئي تدرج االستثمارات العقارية
بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك املتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة املتراكمة .يلغى حتقيق االستثمارات
العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بشكل دائم من
االستخدام وعندما ال يتوقع احلصول على أي منافع اقتصادية
مستقبلية من استبعادها .تدرج أية أرباح أو خسائر ناجتة عن
سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في بيان الدخل املوحد
في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو البيع.
العقارات والمعدات

تدرج العقارات واملعدات ،مبا في ذلك العقارات التي يشغلها
مالكوها ،بالتكلفة التاريخية ناقص ًا االستهالك املتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة املتراكمة .تتم رسملة املصروفات الالحقة
فقط عندما يكون من احملتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية
مرتبطة بالنفقات إلى املجموعة .أعمال اإلصالح والصيانة
املستمرة يتم حتميلها على بيان الدخل املوحد في الفترة املالية
التي تتكبد فيها .تتم مراجعة وتعديل القيم املتبقية للموجودات
واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك املطبقة في نهاية كل سنة
مالية ،ويتم تعديلها للفترات املستقبلية ،حسبما يكون مالئم ًا.
تتم مراجعة انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على
أن القيمة الدفترية أصبحت غير قابلة لالسترداد .تدرج خسائر
االنخفاض في القيمة في بيان الدخل املوحد كمصروفات .يتم
استبعاد أي بند من بنود العقارات واملعدات عند استبعاده أو
عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه
أو استبعاده .وتدرج أية أرباح أو خسائر ناجتة عن إلغاء
حتقيق املوجود (حتتسب بالفرق بني صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود) في بيان الدخل املوحد
في السنة التي يتم فيها االستبعاد.
االستهالك

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

-

 15إلى  30سنة

األثاث والتركيبات

-

 2إلى  5سنوات

السيارات

-

 3سنوات
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في نهاية كل سنة مالية يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار
اإلنتاجية والقيم املتبقية للموجودات ويتم تعديلها حسبما يكون
مالئم ًا.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في تاريخ كل بيان للمركز املالي ،يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا
كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد املوجودات
أو مجموعة من املوجودات .في حال وجود دليل كهذا يتم حتديد
القيمة التقديرية القابلة لالسترداد من ذلك املوجود ويتم حتقيق
خسارة انخفاض وحتتسب بالفرق بني القيمة القابلة لالسترداد
والقيمة الدفترية للموجود .تدرج خسارة االنخفاض في بيان
الدخل املوحد.
المخصصات

تقوم املجموعة بإدراج مخصصات في البيانات املالية املوحدة
في حال وجود التزام قانوني أو حكمي على املجموعة (ناشئ
من أحداث سابقة) وميكن تقديره بشكل موثوق ومن احملتمل
أن يتطلب تدفق منافع اقتصادية لتسويته .يتم تكوين املخصص
من خالل حتميل التزامات على بيان الدخل املوحد وفق ًا للقيمة
احملسوبة لهذه االلتزامات وتوقع حتقيقها في تاريخ التقرير.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الموظفين القطريين

فيما يتعلق باملوظفني القطريني ،تقوم املجموعة باملساهمة في
صندوق املعاشات احلكومي لدى السلطات التنظيمية احمللية
كنسبة مئوية من رواتب املوظفني وفق ًا لشروط القوانني احمللية
املتعلقة بالتقاعد واملعاشات ،حيثما يقتضي األمر ذلك .تدرج
حصة مساهمات املجموعة في هذه البرامج ،وهي مساهمات
محددة مبوجب معيار احملاسبة الدولية  19منافع املوظفني ،في
بيان الدخل املوحد في السنة التي تتعلق بها.
الموظفين األجانب

يتم تكوين مخصصات مببالغ دائنة تتعلق مبنافع نهاية اخلدمة
للموظفني على أساس االلتزامات التعاقدية أو قوانني العمل
احمللية ذات الصلة في كيانات املجموعة ،أيهما أعلى ،ويتم
حسابها على أساس راتب املوظف وفترة خدمته في تاريخ
التقرير.
المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية
والرياضية

وفق ًا للقانون رقم  13لسنة 2008م واإليضاحات املتعلقة
بها املصدرة في سنة 2012م ،واملطبقة على جميع شركات
املساهمة القطرية املدرجة في أسواق األوراق املالية ،قامت
املجموعة بتكوين مخصص بنسبة  ٪2.5من صافي أرباحها
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املعدلة إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية.
رأس المال

أصدرت املجموعة أسهم ًا عادية ويتم تصنيفها كأدوات حقوق
ملكية .تدرج التكاليف اخلارجية اإلضافية املتعلقة مباشرة
بإصدار هذه األسهم في حقوق امللكية.
توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة األم
كمطلوبات في البيانات املالية املوحدة للشركة األم في الفترة
التي تتم فيها املوافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي
الشركة األم.
العائد على السهم

تقوم املجموعة بعرض العائد األساسي واملخفف للسهم
ألسهمها العادية .يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة
الربح العائد إلى حاملي األسهم العادية في الشركة األم على
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .يتم
احتساب العائد املخفف للسهم من خالل تعديل األرباح وعدد
األسهم في مقابل التأثير احملتمل جلميع األسهم املخففة.
الضريبة على الدخل

تتضمن الضريبة على األرباح السنوية الضريبة احلالية
احملتسبة وفق اللوائح املالية التنظيمية املعمول بها في البلدان
التي تعمل فيها املجموعة.
تسجل الضريبة احلالية في الربح أو اخلسارة كضريبة
مستحقة على الدخل اخلاضع للضريبة للسنة ،وذلك باستخدام
معدالت الضرائب املطبقة أو التي مت تطبيقها في تاريخ التقرير،
وأي تعديالت للضريبة املستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات
السابقة.
يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة
االلتزام ،وذلك جلميع الفروقات املؤقتة الناشئة بني األسس
الضريبية للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض
إعداد التقارير املالية .تستخدم معدالت الضريبة السارية
لتحديد الضرائب املؤجلة .يتم تسوية موجودات ومطلوبات
ضريبة الدخل املؤجلة عندما يكون هناك حق ملزم قانونًا
بتسوية تلك املوجودات في سلطنة عمان .يتم اإلفصاح عن
تأثيرات الضريبة على الفروقات املؤقتة ضمن املطلوبات غير
املتداولة كضريبة مؤجلة.
يتم االعتراف بأصل الضريبة املؤجلة فقط إلى احلد الذي
يحتمل عنده أن تكون هناك أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة
متاحة ميكن استخدامها مقابل اخلسائر واألرصدة الضريبية
غير املستخدمة .يتم تخفيض موجودات الضريبة املؤجلة إلى
احلد الذي ال ميكن عنده حتقيق املنفعة الضريبية ذات الصلة.

إن ضريبة الدخل على الربح أو اخلسارة للسنة تتضمن
الضريبة احلالية واملؤجلة .يتم حتقيق ضريبة الدخل في بيان
الربح أو اخلسارة للسنة ،باستثناء ما يتعلق بالبنود املدرجة
مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى ،وفي هذه احلالة يتم
إدراجها في حقوق امللكية.
اإليجارات

إن حتديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن عقد
إيجار أو يحتوي على عقد إيجار يتم بنا ًء على طبيعة الترتيب
التعاقدي عند بدء اإليجار ،ويتطلب إجراء تقييم حول ما إذا
كان الوفاء بالترتيب التعاقدي يعتمد على استخدام موجود أو
موجودات محددة وما إذا كان ينقل احلق في استخدام املوجود
حتى لو لم يكن املوجود محدد ًا صراحة في الترتيب التعاقدي.
المجموعة كمستأجر

يتم تصنيف اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار كإيجار
متويلي أو تشغيلي .عقود اإليجار التي ال تنتقل جوهري ًا مبوجبه
جميع املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصل إلى املجموعة يتم
تصنيفه كإيجار تشغيلي .تدرج مدفوعات اإليجار التشغيلي
كمصروف في بيان الدخل املوحد على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار.
المجموعة كمؤجر

عقد اإليجار الذي ال تقوم املجموعة مبوجبه بنقل جميع املخاطر
واملنافع جوهري ًا يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي.
تدرج إيرادات اإليجار كإيرادات في بيان الدخل املوحد على
أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .التكاليف املبدئية
املتكبدة في التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم
إضافتها إلى القيمة الدفترية للموجود املؤجر ويتم حتقيقها
على مدى فترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات.
حتقق مبالغ اإليجار احملتملة كإيرادات في الفترة التي يتم
استحقاقها فيها.
عمليات التأمين
ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

تدرج ذمم التأمني املدينة والذمم املدينة األخرى عند استحقاقها،
وتقاس عند التحقيق املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو
املستحق االستالم .تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم املدينة
لتحديد االنخفاض في القيمة في حال أشارت أحداث أو ظروف
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد  ،وتدرج
خسارة االنخفاض في بيان الدخل املوحد .بعد التحقيق املبدئي،
تقاس ذمم التأمني املدينة والذمم املدينة األخرى بالتكلفة املطفأة،
حسبما يكون مالئما .يتم إلغاء حتقيق ذمم التأمني املدينة عندما
يتم استيفاء معايير إلغاء حتقيق املوجودات املالية.

عمليات التأمين
موجودات عقود إعادة التأمين

خالل سير األعمال العادية ،تقوم املجموعة بتحويل مخاطر
التأمني إلى معيدي التأمني كجزء من منوذج أعمالها .متثل
موجودات عقود إعادة التأمني األرصدة املستحقة من شركات
إعادة التأمني .يتم تقدير املبالغ القابلة لالسترداد من شركات
معيدي التأمني بطريقة تتطابق مع املخصص للمطالبات غير
املسددة أو املطالبات املسددة املتعلقة بسياسات معيدي التأمني
ووفق ًا لعقد إعادة التأمني ذات الصلة .يتم مراجعة موجودات
إعادة التأمني لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير
أو بشكل دوري عندما يوجد مؤشر لالنخفاض خالل السنة
املالية .يحدث االنخفاض عند وجود دليل موضوعي نتيجة حلدث
معني وقع بعد التحقيق املبدئي ملوجودات إعادة التأمني يشير
إلى أن املجموعة قد ال حتصل جميع املبالغ املستحقة مبوجب
شروط العقد وأن احلدث له تأثير ميكن قياسه بصورة موثوقة
على املبالغ التي تتسلمها املجموعة من معيدي التأمني .تدرج
خسارة االنخفاض في بيان الدخل املوحد .إن ترتيبات عقود
إعادة التأمني املستردة ال تعفي املجموعة من التزاماتها جتاه
حملة وثائق التأمني.
ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة
األخرى

تدرج ذمم إعادة التأمني الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند
استحقاقها ،وتقاس عند التحقيق املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل
املستلم ناقص ًا التكاليف املباشرة املتعلقة باملعاملة .وتقاس ذمم
إعادة التأمني الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحق ًا بالتكلفة
املطفأة ،حسبما يكون مالئم ًا.
إجمالي أقساط التأمين

يتم حتقيق إجمالي األقساط عند اكتتابها ويتم إدراج مبلغ
تقديري لألقساط املكتتبة املستحقة في نهاية الفترة .إجمالي
أقساط التأمني يتضمن إجمالي األقساط املستحقة لكامل
فترة الغطاء التأميني املنصوص عليها في العقود املبرمة خالل
الفترة احملاسبية ،كما يتضمن أي تعديالت تنشأ في الفترة
احملاسبية لألقساط املدينة فيما يتعلق باألقساط املكتتبة في
فترات محاسبية سابقة .يتم حتقيق عالوة على عقود التأمني
كإيرادات (أقساط مكتسبة) تناسبي ًا على مدى فترة التغطية
أو باستخدام افتراضات اكتوارية ،حسب الضرورة .األقساط
غير املكتسبة متثل نسب من األقساط املكتتبة في السنة املتعلقة
بفترات املخاطر بعد تاريخ التقرير .يتم تأجيل نسبة العائد إلى
الفترات الالحقة كاحتياطي لألقساط غير املكتسبة.
األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين

تتضمن أقساط إعادة التأمني إجمالي األقساط املستحقة
لكامل فترة غطاء إعادة التأمني الواردة في املعاهدة أو العقود
االختيارية أو في عقود إعادة التأمني املبرمة خالل الفترة،
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ويتم حتقيقها في التاريخ الذي تبدأ فيه السياسة التأمينية.
تتضمن أقساط إعادة التأمني أيض ًا أي تعديالت تنشأ في الفترة
احملاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمني التي بدأت في الفترات
احملاسبية السابقة .أقساط إعادة التأمني غير املكتسبة هي تلك
النسب من األقساط املكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات
املخاطر بعد تاريخ التقرير.

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

مطلوبات عقود التأمين

يتم حتقيق املبالغ املستردة من إعادة التأمني عند حتقيق مطالبات
التأمني اإلجمالية ذات الصلة وفق ًا لشروط العقد ذي الصلة.

تتضمن مطلوبات عقود التأمني مخصص املطالبات القائمة
واالحتياطات املتكبدة الغير مبلغ عنها ومخصص األقساط غير
املكتسبة .تدرج مطلوبات عقود التأمني عند إبرام العقود وحتميل
األقساط.
مخصص المطالبات المستحقة

يتم حتقيق مخصص للمطالبات القائمة في تاريخ معرفة املطالبات
يغطي مطلوب اخلسارة ومصاريف تسوية اخلسائر استناد ًا إلى
تقارير اخلسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلني وأفضل
تقديرات لإلدارة.
يتضمن مخصص املطالبات أيض ًا مطلوب ًا للمطالبات املتكبدة
غير املبلغ عنها كما في تاريخ التقرير .يحتسب املطلوب عموم ًا
في تاريخ التقرير ،بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االجتاهات
التاريخية والبيانات التجريبية واألساليب االكتوارية القياسية قد
تتضمن االفتراضات احلالية ،هامش ًا لالنحرافات السلبية.
مخصص المخاطر السارية

ميثل مخصص األقساط غير املكتسبة اجلزء من األقساط
املستلمة أو املستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمني
واملتعلقة باملخاطر السارية كما في تاريخ التقرير .يتم حتقيق
املخصص عند إبرام العقود وحتميل األقساط ،ويتم احتسابها
كإيرادات أقساط على مدار فترة العقد وفقا لنمط خدمة التأمني
املنصوص عليها في العقد .يتم إلغاء حتقيق مطلوبات عقود
التأمني عند انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد
التأمني .تقوم املجموعة في تاريخ كل تقرير مبراجعة املخاطر
السارية ويتم إجراء فحص كفاية املطلوبات وفق ًا للمعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  4لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض في
إجمالي املطالبات املتوقعة وتكاليف االقتناء املؤجلة على األقساط
غير املكتسبة .تستخدم هذه املعاجلة احلسابية التقديرات احلالية
للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد
االستثمار املتوقع أن ينشأ عن املوجودات املتعلقة باملخصصات
الفنية ذات الصلة بالتأمني على غير احلياة.
في حال أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية لألقساط
غير املكتسبة (ناقصا تكاليف االقتناء املؤجلة ذات الصلة) غير
كافية ،يتم حتقيق العجز في بيان الدخل املوحد من خالل تكوين
مخصص لعجز أقساط التأمني.
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إجمالي المطالبات المدفوعة
يتضمن إجمالي املطالبات املدفوعة جميع املطالبات املدفوعة خالل
السنة وتكاليف معاجلة املطالبات اخلارجية ذات الصلة والتي
تتعلق مباشرة مبعاجلة وتسوية املطالبات.
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العمولة المكتسبة والمدفوعة

تدرج العمولة املكتسبة واملدفوعة عندما يتم اكتتاب وثيقة التأمني
أو تأجيلها ويتم إطفاؤها خالل نفس الفترة التي يتم فيها حتقيق
األقساط املقابلة وفق ًا خلدمات التأمني املقدمة مبوجب العقد.
األنشطة االستثمارية
إيرادات االستثمار

 .5النقد وما في حكمه
2019
ألف ريـال قطري
نقد لدى البنوك

1٫857٫957

1٫395٫905

ودائع قصيرة األجل

6٫686٫743

6٫615٫258

إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل ،بعد خصم الخسارة االئتمانية
المتوقعة

8٫544٫700

8٫011٫163

تخضع كافة الودائع ملعدل فائدة متوسط متغير 2018( ٪3.276م .)٪4.072 :بلغت اخلسائر االئتمانية املتوقعة املتعلقة
باألوراق املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة مبلغ  1.905ريال قطري (2018م 2.819 :ألف ريال قطري) .كانت جميع األدوات
املقاسة بالتكلفة املطفأة في املرحلة (.)1

 .6ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

إيرادات الفوائد

يتم حتقيق إيرادات الفوائد في بيان الدخل املوحد عند استحقاقها،
ويتم احتسابها بطريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم املدينة
قصيرة األجل حيث يكون تأثير اخلصم غير جوهري.

توزيعات االرباح

يتم حتقيق إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت احلق في استالم
توزيعات األرباح أو عند استالمها.
إيرادات أتعاب االستشارات

يتم تأجيل األتعاب األولية وغيرها من األتعاب املدفوعة مقدم ًا
نظير اخلدمات املالية واالستشارية األخرى ويتم حتقيقها
كإيرادات عند تقدمي اخلدمات ذات الصلة.
إيرادات اإليجار

تدرج إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية في بيان
الدخل املوحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
التشغيلي ،ويتم حتقيق الدفعات املقدمة واجلزء غير املكتسب من
إيرادات اإليجار كمطلوبات.
التقرير القطاعي

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات املجموعة ،ويشمل أنشطة
األعمال املدرة للدخل واملتكبدة للمصروفات مثل اإليرادات
واملصروفات املتعلقة باملعامالت مع أي من املكونات األخرى
للمجموعة .تتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية لقطاعات
التشغيل بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات حول
توزيع وتخصيص املوارد بالقطاع وتقييم أدائه ،وتتوفر له
معلومات مالية منفصلة.

2018
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

ذمم مدينة من حاملي الوثائق
مستحقات من حاملي الوثائق

2٫882٫260

5٫099٫364

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)(43٫691

)(39٫783

2٫838٫569

5٫059٫581

ذمم مدينة من معيدي التأمين
مستحقات من شركات تأمين

3٫457٫913

2٫406٫433

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)(43٫465

)(35٫405

3٫414٫448

2٫371٫028

ذمم مدينة أخرى
سلف موظفين مقابل المستحقات

55٫910

54٫655

تكاليف استحواذ مؤجلة

1٫468٫488

1٫205٫787

مدفوعات مقدمة وأخرى

675٫443

654٫900

2٫199٫841

1٫915٫342

8٫452٫858

9٫345٫951

مت االفصاح عن احلركة في انخفاض قيمة الذمم املدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمني في اإليضاح .33
يشمل املصروفات املدفوعة مقدم ًا وأخرى مبلغ  105مليون دوالر ( 383مليون ريال قطري) كأصل تعويض ،من خالل قطر
رى ،لعدم اليقني بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمني املكتسبة .لم يتم تخصيص القيمة العادلة ألصل التعويض كما في
تاريخ االستحواذ أو بعد ذلك مت إعادة قياسها ألغراض اإلفصاح في البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر 2018م.
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 .7مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين

كانت احلركة في مخصص األقساط غير املكتسبة خالل السنة على النحو التالي:
2018
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2019
مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

2018
مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري

حصة أطراف
إعادة تأمين
ألف
ريـال قطري

الصافي
ألف
ريـال قطري

حصة أطراف
إعادة تأمين
ألف
ريـال قطري

5٫723٫211

1٫065٫591

4٫657٫620

5٫709٫143

721٫898

4٫987٫245

1٫744٫393

11٫098٫772

12٫605٫835

1٫796٫793

10٫809٫042

)(10٫647٫870

)(13٫614٫550

)(2٫381٫298

)(11٫233٫252

1٫106٫279

928٫699

177٫580

)(501

)(82٫995

1٫065٫591

4٫657٫620

الصافي
ألف
ريـال قطري

مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

10٫598٫797

10٫604٫882

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

3٫885٫558

4٫092٫904

في  1يناير

أقساط تأمين غير مكتسبة

6٫014٫863

5٫723٫211

20٫499٫218

20٫420٫997

أقساط مكتتب بها
خالل السنة

12٫843٫165

أقساط مكتسبة
خالل السنة

)(12٫474٫313

)(1٫826٫443

االستحواذ على
شركات تابعة

-

-

-

تأثير تحويل المحفظة
والتغيرات األخرى

)(77٫200

)(252

)(76٫948

)(83٫496

في  31ديسمبر

6٫014٫863

983٫289

5٫031٫574

5٫723٫211

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

3٫431٫016

3٫362٫156

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

685٫499

1٫039٫438

أقساط غير مكتسبة

983٫289

1٫065٫591

5٫099٫804

5٫467٫185

صافي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

7٫167٫781

7٫242٫726

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

3٫200٫059

3٫053٫466

أقساط غير مكتسبة

5٫031٫574

4٫657٫620

15٫399٫414

14٫953٫812

 .8استثمارات بطريقة حقوق الملكية
2019
ألف ريـال قطري

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي (ش.م.خ.ق).

98٫808

93٫854

الليوان للعقارات (ذ.م.م).

46٫167

46٫571

مصون لخدمات التأمين (ذ.م.م).

4٫663

4٫842

149٫638

145٫267

كانت احلركة في مطلوبات عقود التأمني وموجودات عقد إعادة التأمني كالتالي:
2019
مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري
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مطلوبات
عقود تأمين
ألف
ريـال قطري

حصة أطراف
إعادة تأمين
ألف
ريـال قطري

الصافي
ألف
ريـال قطري

في  1يناير

14٫697٫786

4٫401٫594

10٫296٫192

12٫008٫844

3٫052٫970

8٫955٫874

مطالبات متكبدة

9٫035٫767

1٫500٫521

7٫535٫246

8٫866٫852

1٫198٫323

7٫668٫529

مطالبات مدفوعة
خالل السنة

)(9٫733٫481

)(1٫803٫912

)(7٫929٫569

)(8٫201٫224

)(1٫217٫899

)(6٫983٫325

االستحواذ على
شركات تابعة

-

-

-

2٫870٫806

1٫819٫156

1٫051٫650

تأثير تحويل المحفظة
والتغيرات األخرى

484٫283

18٫312

465٫971

)(847٫492

)(450٫956

)(396٫536

في  31ديسمبر

14٫484٫355

4٫116٫515

10٫367٫840

14٫697٫786

4٫401٫594

10٫296٫192

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

حصة أطراف
إعادة تأمين
ألف
ريـال قطري

فيما يلي تفاصيل االستثمارات بطريقة حقوق امللكية احملتفظ بها خالل السنوات املنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م:

2018
الصافي
ألف
ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

اسم االستثمار

بلد التأسيس والنشاط

نسبة الملكية والتصويت

األنشطة الرئيسية

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي
(ش.م.خ.ق).

دولة قطر

 ٪25بصورة مباشرة

التكافل وإعادة التكافل

الليوان للعقارات (ذ.م.م).

دولة قطر

 ٪38.46مباشرة

مصون لخدمات التأمين (ذ.م.م).

دولة قطر

 ٪50مباشرة

االستثمار العقاري
والوساطة واإلدارة
تسويق وتوزيع التأمين

( )1كما في  31ديسمبر 2018م و2019م ،ليس لدى هذه االستثمارات مطلوبات محتملة أو التزامات
رأسمالية.

فيما يلي ملخص البيانات املالية لالستثمارات بطريقة حقوق امللكية:

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

الموجودات المتداولة

530٫200

488٫248

الموجودات غير المتداولة

462٫881

441٫997

المطلوبات المتداولة

211٫369

187٫178

المطلوبات غير المتداولة

241٫735

241٫319

ربح السنة

47٫809

54٫513

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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كانت احلركة في االستثمارات بطريقة حقوق امللكية في شركات زميلة كالتالي:
2018
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

الرصيد في  1يناير

145٫267

142٫520

توزيعات أرباح مستلمة

)(9٫251

)(13٫125

الحصة من ربح السنة

13٫622

15٫872

الرصيد في  31ديسمبر

149٫638

145٫267

 .9االستثمارات

بلغت اخلسائر االئتمانية املتوقعة لسندات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بـ  18.181مليون
ريال قطري كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م 27.415 :مليون ريال قطري) .بلغت اخلسائر االئتمانية املتوقعة
املتعلقة باألوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في املرحلة  1مبلغ  14.295ألف ريال قطري
(2018م 27.975 :مليون ريال قطري) .واملرحلة  3.886 ،2مليون ريال قطري :2018( .ال شيء).
 .10االستثمارات العقارية

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3٫873٫131

4٫236٫465

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

11٫915٫361

10٫639٫699

15٫788٫492

14٫876٫164

2019
بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
ألف ريـال قطري

بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

صافي القيمة الدفترية كما في  1يناير

606٫372

585٫789

إضافات خالل السنة

929

77٫809

تأثير االستحواذ على شركات تابعة (إيضاح )38

-

21٫449

أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

6٫260

)(9٫876

استبعاد خالل السنة

)(1٫619

)(53٫191

استهالك السنة

)(15٫938

)(15٫608

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

596٫004

606٫372

صناديق مدارة

883٫588

-

استثمارات مالية مشتقة (إيضاح )33

9٫010

-

سندات دين

550٫733

11٫915٫361

شركات مساهمة عامة قطرية

1٫180٫060

-

أسهم مدرجة بالبورصات العالمية

438٫686

-

أسهم غير مدرجة وأسهم ملكية خاصة

811٫054

-

مت تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة االستثمارات العقارية عند املستوى  3للقيمة العادلة بنا ًء على مدخالت طريقة التقييم
املستخدمة.

اإلجمالي

3٫873٫131

11٫915٫361

بلغ إيراد اإليجار خالل السنة  47٫489ألف ريـال قطري (2018م 48.904 :ألف ريـال قطري) بينما بلغت املصاريف
التشغيلية املباشرة (املصنفة ضمن املصاريف العمومية واإلدارية) لتلك العقارات خالل السنة  15.178ألف ريـال قطري
(2018م 12.604 :ألف ريـال قطري).

2018
بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
ألف ريـال قطري

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
ألف ريـال قطري
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جميع االستثمارات املالية املصنفة على انها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في املرحلة 1
باستثناء  910مليون ريال قطري وهي أداة دين املرحلة  .2لم تكن هناك حركات استثمارات مصنفة على انها استثمارات مالية
بالقيم العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى من املرحلة  1إلى املرحلة .2

صناديق مدارة

1٫688٫146

-

استثمارات مالية مشتقة (إيضاح )33

10٫456

-

سندات دين

540٫900

10٫639٫699

شركات مساهمة عامة قطرية

1٫188٫382

-

أسهم عالمية مدرجة

92٫390

-

أسهم غير مدرجة وملكية خاصة

716٫191

-

اإلجمالي

4٫236٫465

10٫639٫699
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مت تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل املقيم املستقل لإلدارة بالرجوع إلى املعامالت احلديثة للعقارات املشابهة.
لقد مت تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر 2019م مببلغ  1.215.22مليون ريـال قطري (2018م:
 1.343.62مليون ريـال قطري).

مت رهن أحد االستثمارات العقارية اململوكة للمجموعة في اململكة املتحدة والتي تبلغ قيمتها الدفترية مبلغ  213مليون ريال قطري
كما في  31ديسمبر 2018م مقابل قروض طويلة األجل (إيضاح .)15
ليس لدى املجموعة أية قيود على امكانية حتقيق االستثمارات العقارية وال توجد التزامات تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير
أو اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز ،باستثناء العقار باململكة املتحدة.
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 .12الشهرة والموجودات غير الملموسة

 .11العقارات والمعدات
أراضي
ألف
ريـال قطري

مباني
ألف
ريـال قطري

أثاث وتركيبات
ألف
ريـال قطري

سيارات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

إن احلركة في الشهرة واملوجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي:
شهرة
ألف
ريـال قطري
()1

التكلفة
في  1يناير 2018

9٫709

40٫352

141٫320

12٫363

203٫744

إضافات

-

-

16٫258

1٫158

17٫416

استبعادات

-

-

)(1٫567

)(824

)(2٫391

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية

-

-

)(951

-

)(951

في  31ديسمبر 2018

9٫709

40٫352

155٫060

12٫697

217٫818

تحقيق موجودات حق االستخدام عند
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير
المالية ( 16إيضاح )3

-

111٫293

-

-

111٫293

إضافات

-

22٫361

14٫138

108

36٫607

استبعادات

-

-

)(5٫145

)(54

)(5٫199

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية

-

-

971

في  31ديسمبر 2019

9٫709

174٫006

165٫024

971
12٫751

-

-

415٫668

218٫726

27٫540

246٫266

مصاريف اإلطفاء

-

-

)(1٫446

-

-

)(1٫446

في  31ديسمبر 2018

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

االستحواذ (إيضاح )38

في  1يناير 2014م ،قامت املجموعة باالستحواذ على  ٪100من رأس مال شركة أنتاريس القابضة احملدودة وشركاتها التابعة.
مت االنتهاء من وثيقة الشراء في  25يونيو 2014م.
اعتبا ًرا من  25يوليو 2018م ،استحوذت املجموعة ،من خالل شركتها التابعة شركة قطر إلعادة التأمني احملدودة («قطر ري»)،
على  ٪100من رأس مال مجموعة شركات ماركرستودي للتأمني التي تتخذ من جبل طارق مقر ًا لها.

( )1الشهرة

في  1يناير 2018

-

40٫352

99٫971

10٫883

151٫206

استهالك السنة

-

-

15٫014

665

15٫679

استبعادات

-

-

)(165

)(735

)(900

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية

-

-

)(200

-

)(200

في  31ديسمبر 2018

-

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

صافي القيمة الدفترية

92

266٫222

4٫335

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

361٫490

االستهالك المتراكم:

في  31ديسمبر 2019

9٫709

100٫306

36٫252

668

146٫935

في  31ديسمبر 2018

9٫709

-

40٫440

1٫884

52٫033
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في  1يناير 2018

145٫111

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

بلغت قيمة الشهرة  145.11مليون ريال قطري (والتي نشأت من االستحواذ على شركة أنتاريس القابضة احملدودة) والتي
خصصت إلنتاريس القابضة احملدودة في اململكة املتحدة لوحدة توليد النقدية .القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد يتم
حتديدها على أساس نهج القيمة السوقية .تفترض الطريقة أن وحدة اإليراد النقدية ألنتاريس تنتج عن القيمة الرأسمالية
السوقية للشركات املدرجة للويدز سينديكيت املشابهة ولنفس القيمة الدفترية.

( )2موجودات غير ملموسة
اجلدول أدناه يلخص املوجودات 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

10٫636

مصاريف اإلطفاء المتراكمة

)(41٫471

صافي الموجودات الغير ملموسة في  31ديسمبر 2019

491٫772
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 .14مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

أ) القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

تقدر القيمة العادلة للقدرة االكتتابية لتضامن لويدز ورخص التأمني عن طريق استخدام النهج السوقي .يتم حتديث القدرة
االكتتابية لتضامن لويدز سنوي ًا دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائها أو بيعها مرهون مبوافقة لويدز .إن
القدرة على اكتتاب أعمال التأمني في حدود القدرة غير محددة حلد القسط السنوي للشركة مرهون مبوافقة لويدز .مت حتديد
املبلغ القابل لالسترداد على أساس حتليل باستخدام املتوسط العائد على رأس املال وبعض البيانات التي ميكن مالحظاتها
املتاحة من خالل لويدز لندن.

2019
ألف ريـال قطري

مطالبات تأمين دائنة

591٫616

447٫035

مستحقات لشركات إعادة تأمين

2٫364٫885

2٫604٫351

ذمم دائنة أخرى:
مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة

214٫334

363٫542

ب) خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي

مكافأة نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )1/14

91٫685

91٫491

إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة وومتبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل املبلغ املقدر خلدمات الوثائق املنتهية من خالل الفرع
السابق في اململكة املتحدة الذي يتيح توفيره من قبل أنتاريس خلدمات االكتتاب احملدودة .إن القيمة العادلة لالتفاقية مت رسملتها
وإطفائها على أساس القسط الثابت على العمر اإلنتاجي املقدر بسبع سنوات .يتم حتديد املبلغ القابل لالسترداد على أساس
القيمة احملتسبة في املوازنة املالية والتي تغطي الفترة املتبقية من اتفاقية اإلدارة وسعر خصم 2018( ٪10.60م.)٪9.70 :

مطلوبات مالية مشتقة (إيضاح )34

236٫565

93٫020

مطلوبات أخرى

496٫098

542٫577

3٫995٫183

4٫142٫016

 1/14مكافأة نهاية خدمة الموظفين

ج) االتفاقية اإلطارية

مت إبرام االتفاقية اإلطارية ،كجزء من املعاملة املتعلقة ببيع وشراء الشركات ،بني قطر ري ومجموعة ماركرستودي ،وتنظم هذه
االتفاقية العالقة بني الطرفني على مدى فترة العشر سنوات املقبلة .ومبوجب هذه االتفاقية ،سيكون لدى مجموعة شركات للتأمني
حق الرفض األول على كل عمليات التأمني غير احلياة التى تتم من قبل مجموعة ماركرستودي .مت تقييم االتفاقية اإلطارية
بتطبيق منوذج خصم األرباح (« )»DDMمبوجب نهج الدخل .إن القيمة العادلة لالتفاقية مؤقته والتزال بانتظار التقييمات
النهائية ،ومن املتوقع أن يكون العمر االنتاجي املقدر لها عشر سنوات.
د) رخصة مزاولة التأمين على غير الحياة

لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمني تراخيص تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات املالية ملزاولة أعمال التأمني على
غير احلياة في اململكة املتحدة وباقى اإلحتاد األوروبى.ان التكلفة التقديرية إلنشاء شركة تأمني (مرخصة) فى جبل طارق تقريبا
 9.2مليون ريال قطرى ( 2مليون جنيه إسترليني) .وبناءا على ذلك ووفقا ملنهجية التكلفة فأن قيمة تراخيص مزاولة أعمال
التأمني في جبل طارق ملجموعة شركات التأمني تقدر قيمتها بنحو  27.5مليون ريال قطري ( 6مليون جنيه إسترليني) وهى
غير محددة املدة.
تعتقد اإلدارة أن أي تغييرات محتملة معقولة في االفتراضات الهامة التي يستند إليها املبلغ القابل لالسترداد لن ينتج عنها
أن يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية للشهرة املبلغ اإلجمالي القابل لالسترداد من وحدة أنتاريس املنتجة للنقد والقيمة الدفترية
للموجودات غير امللموسة في نهاية السنة.

4٫526٫219

2018
ألف ريـال قطري
4٫881٫821

إن القروض قصيرة األجل حتمل متوسط سعر فائدة بنسبة  ٪2.39في 2019م (2018م )٪2.40 :سنوي ًا.
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المخصص كما في  1يناير

91٫491

81٫225

المصروفات المحققة خالل السنة

3٫743

11٫124

المدفوعات خالل السنة

)(3٫549

)(858

المخصص كما في  31ديسمبر

91٫685

91٫491

 .15قروض طويلة األجل

متثل قروض طويلة األجل قروض رهن عقاري تستحق معدل فائدة ثابت مبقدار 2018( %3.16م )٪2.8 :سنوي ًا .القروض
مضمونة باالستثمارات العقارية (إيضاح  ،)10وسيتم سداد ذلك القرض في 2021م.
 .16رأس المال وعالوة اإلصدار
 1/16رأس المال
2019
عدد األسهم

أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد
للسهم ( 10 :2018ريال قطري للسهم)
2019
ألف ريـال قطري

قروض قصيرة األجل

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

2018

ألف ريـال قطري

عدد األسهم

ألف ريـال قطري

المصرح به

 .13قروض قصيرة األجل
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2018
ألف ريـال قطري

3٫266٫101٫330

3٫266٫101

318٫905٫875

3٫189٫059

المصدر والمدفوع بالكامل
أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد
للسهم ( 10 :2018ريال قطري للسهم)

3٫266٫101٫330

3٫266٫101

318٫905٫875

3٫189٫059

وف ًقا لتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية ( ،)QFMAوافقت اجلمعية العامة غير العادية للشركة في  26فبراير 2019م على أن
تكون القيمة االسمية للسهم العادي  1ريال قطري بد ًال من  10ريال قطري وتعديل النظام األساسي ذي الصلة .مت تنفيذ تقسيم
األسهم في  27يونيو 2019م ،ومت زيادة إجمالي عدد األسهم من  326.610.133إلى  3.266.101.330سهم عادي.
وبالتالي ،مت إعادة بيان العائد للسهم لفترات املقارنة لتعكس ذلك.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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 2/16عالوة إصدار

إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات املستلمة من إصدار حقوق امللكية ،بعد خصم أي تكاليف معامالت مباشرة ذات صلة
ويتم إدراجها مباشرة في رأس املال (القيمة األسمية للسهم) وعالوة اإلصدار عندما يتم إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها
اإلسمية .مت تسجيل القيمة االسمية لألسهم حتت بند رأس املال بينما مت تسجيل الفائض من سعر اإلصدار على القيمة االسمية
حتت عالوة األسهم.
 .17احتياطي قانوني

يتم احتساب االحتياطي القانوني وفق ًا لتعليمات مصرف قطر املركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري والنظام
األساسي للشركة األم بنسبة  ٪10من صافي ربح السنة .قامت اجلمعية العمومية غير العادية في اجتماعها بتاريخ  23نوفمبر
2014م بتعديل الفقرة األولى من املادة رقم ( )66من النظام األساسي للشركة .تنص التعديالت على أن يكون االحتياطي
القانوني بنسبة  ٪100من رأس املال املدفوع ،وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في بعض احلاالت املنصوص عليها
في تعليمات مصرف قطر املركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري .يتضمن االحتياطي القانوني حصة املجموعة في
االحتياطي القانوني للشركات التابعة.
خالل عام  ،2018قامت املجموعة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة  ٪15لسنة 2017م ،وقد مت توزيعها جزئيا ( 66.754ألف ريال
قطري) من االحتياطي القانوني مبوافقة مصرف قطر املركزي .متت املوافقة على إصدار أسهم املنحة خالل اجتماع اجلمعية
العمومية السنوي للمساهمني بتاريخ  25فبراير 2018م.

خالل السنة ،قامت املجموعة بتخصيص مبلغ  12.017ألف ريال قطري ( 9.959 :2018ألف ريال قطري) وميثل  ٪2.5من
صافي الربح الناجت عن العمليات في قطر.
 .22سندات ثانوية دائمة

خالل مجهوداتها لتعزيز القاعدة الرأسمالية لشركة قطر ري («املُصدر») ،شركة تابعة للمجموعة املسجلة في برمودا ،مت إصدار
سندات رأس املال املؤهلة من املستوى الثاني خالل سنة 2017م والبالغة  1.615.596ألف ريال قطري من خالل بورصة
األوراق املالية 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 اجلهة املصدرة بالسداد أو التسوية بتسليم نقد أو أصل مالي آخر.
 .23مكونات أخرى لحقوق الملكية

تشتمل املكونات األخرى حلقوق امللكية على احتياطي حتويل العمالت األجنبية واحتياطيات الدمج واحلصة من أرباح استثمارات
بطريقة حقوق امللكية .وف ًقا لتعليمات مصرف قطر املركزي الواردة بتاريخ  4مارس 2019م ،يجب حتويل حصة من األرباح من
استثمارات بطريقة حقوق امللكية من األرباح احملتجزة إلى احتياطي حصة األرباح من استثمارات بطريقة حقوق امللكية .إن
توزيعات األرباح املعلنة واملستلمة من استثمارات بطريقة حقوق امللكية هي اجلزء الوحيد القابل للتوزيع من هذا االحتياطي.
احتياطي
الدمج
واالستحواذ
ألف
ريال قطري

 .18احتياطي عام

لم يتم حتويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام خالل السنة.

احتياطي حصة من
احتياطي
أرباح استثمارات
تحويل العمالت
بطريقة حقوق الملكية
األجنبية
ألف
ألف
ريال قطري
ريال قطري

اإلجمالي
ألف
ريال قطري

 .19احتياطي القيمة العادلة

في  1يناير 2019

-

)(37٫088

97٫100

60٫012

ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وذلك
حسب السياسة احملاسبية املوضحة في اإليضاح .4

التحويل والحركات األخرى

)(139٫240

26٫834

13٫622

)(98٫784

في  31ديسمبر 2019

)(139٫240

)(10٫254

110٫722

)(38٫772

 .20احتياطي خاص للكوارث

قامت املجموعة بتخصيص مبلغ  51.70مليون ريـال قطري في 2017م من رصيد األرباح املدورة كاحتياطي خاص للكوارث
في بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد .متت املوافقة على تكوين هذا املخصص من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد
بتاريخ  25يناير 2011م .يجوز استخدام هذا االحتياطي بتوصية من مجلس اإلدارة وبعد املوافقة عليها من قبل اجلمعية
العمومية في حالة حدوث كارثة.
خالل عام 2018م ،قامت املجموعة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة  ٪15لسنة 2017م ،منها  349.210ألف ريال مت توزيعها من
االحتياطي اخلاص بالكوارث ،بعد احلصول على موافقة مصرف قطر املركزي .متت املوافقة على إصدار أسهم مجانية خالل
اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ  25فبراير 2018م.
 .21مخصص تمويل صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

ووفقا للقانون القطري رقم  13لسنة 2008م واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير 2010م ،يتعني على املجموعة املساهمة
بنسبة  ٪2.5من صافي أرباحها السنوية لصندوق دعم األنشطة االجتماية والرياضية .يتطلب التوضيح املتعلق بالقانون رقم
 13أن يتم حتقيق باملبلغ املستحق كتوزيع للدخل .وبالتالي ،يتم حتقيق ذلك في بيان التغيرات في حقوق امللكية.
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 .24قطاعات التشغيل

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018م

أ) معلومات القطاع

ألغراض اإلدارة مت تقسيم املجموعة إلى ستة قطاعات تشغيل وهي قطاع التأمني البحري والطيران وقطاع تأمني املمتلكات
واحلوادث وقطاع التأمني الطبي والتأمني على احلياة وقطاع العقارات وقطاع االستثمار وقطاع االستشارات .متثل هذه
القطاعات األساس الذي تقوم املجموعة من خالله باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية .ال يتم تخصيص املصروفات التشغيلية
واإلدارية وبعض املصروفات األخرى للقطاعات ألغراض مراقبة األداء .لم يتم توحيد أي من القطاعات التشغيلية حلني الوصول
إلى تقرير القطاعات لدى املجموعة.
بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019م

98

التأمين
الطبي
وعلى
الحياة
ألف
ريـال
قطري

إجمالي
التأمين
ألف
ريـال
قطري

12٫843٫165

-

-

-

-

10٫832٫013
)(9٫733٫481

العقارات
ألف
ريـال
قطري

استشارات
ألف
ريـال
قطري

استثمارات
ألف
ريـال
قطري

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة
ألف
ريـال
قطري

التأمين
البحري
والطيران
ألف
ريـال
قطري

تأمين
الممتلكات
والحوادث
ألف
ريـال
قطري

-

-

-

12٫843٫165

إجمالي أقساط
التأمين

918٫795

10٫605٫032

1٫319٫338

-

-

)(1٫744٫393

أقساط محولة
ألطراف إعادة
التأمين

)(223٫646

)(1٫425٫154

)(95٫593

)(1٫744٫393

-

11٫098٫772

صافي أقساط
التأمين

695٫149

9٫179٫878

1٫223٫745

11٫098٫772

-

)(266٫759

التغير في احتياطي
األخطار السارية

36٫612

)(243٫029

)(60٫342

)(266٫759

-

-

صافي أقساط
التأمين المكتسبة

731٫761

8٫936٫849

1٫163٫403

10٫832٫013

-

-

-

إجمالي مطالبات
مدفوعة

)(814٫758

)(7٫844٫345

)(1٫074٫378

)(9٫733٫481

-

-

-

-

مبالغ مستردة من
إعادة تأمين

138٫765

1٫633٫065

32٫082

1٫803٫912

-

-

-

-

1٫803٫912

التغير في
المطالبات القائمة
(إيضاح )1

85٫069

207٫812

31٫605

324٫486

-

-

-

-

324٫486

صافي العمولة

)(145٫827

)(2٫670٫493

)(63٫468

)(2٫879٫788

-

-

-

-

)(2٫879٫788

إجمالي
ألف
ريـال
قطري

التأمين
الطبي
وعلى
الحياة
ألف
ريـال
قطري

العقارات
ألف
ريـال
قطري

استشارات
ألف
ريـال
قطري

استثمارات
ألف
ريـال
قطري

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة
ألف
ريـال
قطري

التأمين
البحري
والطيران
ألف
ريـال
قطري

تأمين
الممتلكات
والحوادث
ألف
ريـال
قطري

12٫605٫835

-

-

-

-

12٫605٫835

إجمالي أقساط
التأمين

873٫646

10٫426٫022

1٫306٫167

-

-

-

-

)(1٫796٫793

أقساط محولة
ألطراف إعادة
التأمين

)(192٫240

)(1٫507٫899

)(96٫654

)(1٫796٫793

-

-

-

10٫809٫042

صافي أقساط
التأمين

681٫406

8٫918٫123

1٫209٫513

10٫809٫042

-

-

-

-

536٫927

التغير في احتياطي
األخطار السارية

80٫576

456٫335

16

536٫927

-

إجمالي
التأمين
ألف
ريـال
قطري

إجمالي
ألف
ريـال
قطري

صافي أقساط
التأمين
المستحقة

761٫982

9٫374٫458

1٫209٫529

11٫345٫969

-

-

-

-

11٫345٫969

إجمالي مطالبات
مدفوعة

)(695٫957

)(6٫280٫929

)(1٫224٫338

)(8٫201٫224

-

-

-

-

)(8٫201٫224

مبالغ مستردة من
إعادة تأمين

122٫499

1٫030٫882

64٫518

1٫217٫899

-

-

-

-

1٫217٫899

التغير في
المطالبات القائمة

)(70٫516

)(889٫980

77٫918

)(882٫578

-

-

-

-

)(882٫578

صافي العمولة

)(176٫105

)(2٫670٫370

)(64٫879

)(2٫911٫354

-

-

-

-

)(2٫911٫354

إيرادات تأمين أخرى
(غير موزعة)

-

-

-

7٫596

-

-

-

-

7٫596

صافي نتائج
االكتتاب

)(58٫097

564٫061

62٫748

576٫308

-

-

-

-

576٫308

إيرادات استثمارات

-

-

-

-

-

-

894٫954

-

894٫954

تكاليف التمويل

-

-

-

-

-

-

)(114٫783

-

)(114٫783

إيرادات االيجارات

-

-

-

-

48٫904

-

-

-

48٫904

إيراد اتعاب
استشارات وإيرادات
أخرى

-

-

-

-

-

17٫218

489

-

17٫707

إيرادات تأمين أخرى
(غير موزعة)

الحصة من نتائج
استثمارات بطريقة
حقوق الملكية

-

-

-

-

-

-

-

15٫872

15٫872

-

-

-

8٫227

-

-

-

-

8٫227

إجمالي الدخل

-

-

-

576٫308

48٫904

17٫218

780٫660

15٫872

1٫438٫962

صافي نتائج
االكتتاب

)(4٫990

262٫888

89٫244

355٫369

-

-

-

-

355٫369

مصروفات تشغيلية
وإدارية

-

-

-

-

)(12٫604

)(26٫213

-

)(702٫666

)(741٫483

إيرادات استثمارات

-

-

-

-

-

-

1٫152٫385

-

1٫152٫385

تكاليف التمويل

-

-

-

-

-

-

)(142٫482

-

)(142٫482

إيرادات االيجارات

-

-

-

-

47٫489

-

-

-

47٫489

إيراد اتعاب
استشارات وإيرادات
أخرى

-

-

-

-

-

12٫937

496

-

13٫433

الحصة من نتائج
استثمارات بطريقة
حقوق الملكية

-

-

-

-

-

-

-

13٫622

13٫622

إجمالي الدخل

-

-

-

355٫369

47٫489

12٫937

1٫010٫399

13٫622

1٫439٫816

بيان المركز المالي للقطاع

مصروفات تشغيلية
وإدارية

-

-

-

-

)(15٫178

)(27٫552

-

)(622٫199

)(664٫929

يتم استخدام موجودات ومطلوبات املجموعة بصورة مشتركة بني القطاعات األساسية.

استهالك

-

-

-

-

)(15٫938

)(49

-

)(66٫871

)(82٫858

نتائج القطاعات

)(4٫990

262٫888

89٫244

355٫369

16٫373

)(14٫664

1٫010٫399

)(675٫448

692٫029
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استهالك

-

-

-

-

)(15٫608

)(49

-

)(17٫076

)(32٫733

نتائج القطاعات

)(58٫097

564٫061

62٫748

576٫308

20٫692

)(9٫044

780٫660

)(703٫870

664٫746

إيضاح :1
تتضمن حركة املطالبات املعلقة املطالبات املتكبدة التي مت تعديلها ألصل التعويض الذى حققته املجموعة خالل العام من خالل
شركة قطر رى لعدم اليقني بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمني املكتسبة (إيضاح .)6
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 .25صافي إيرادات االستثمارات

ب) المعلومات الجغرافية

تزاول املجموعة أنشطتها في سوقني جغرافيني وهما السوق احمللي في قطر واألسواق العاملية .يوضح اجلدول التالي توزيع
صافي نتائج اكتتابات املجموعة وإجمالي موجودات ومطلوبات املجموعة حسب القطاع اجلغرافي:
بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة
قطر
2019
ألف
ريـال قطري

عالمي
2019
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
2019
ألف
ريـال قطري

قطر
٢٠١٨
ألف
ريـال قطري

عالمي
٢٠١٨
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
٢٠١٨
ألف
ريـال قطري

إجمالي أقساط التأمين

1٫879٫349

10٫963٫816

12٫843٫165

1٫728٫161

10٫877٫674

12٫605٫835

أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

)(576٫122

)(1٫168٫271

)(1٫744٫393

)(506٫161

)(1٫290٫632

)(1٫796٫793

صافي أقساط التأمين

1٫303٫227

9٫795٫545

11٫098٫772

1٫222٫000

9٫587٫042

10٫809٫042

التغير في احتياطي األقساط السارية

)(88٫413

)(178٫346

)(266٫759

)(31٫320

568٫247

536٫927

صافي األقساط المكتسبة

1٫214٫814

9٫617٫199

10٫832٫013

1٫190٫680

10٫155٫289

11٫345٫969

إجمالي مطالبات مدفوعة

)(1٫527٫993

)(8٫205٫488

)(9٫733٫481

)(1٫475٫029

)(6٫726٫195

)(8٫201٫224

مستردات إعادة تأمين

583٫500

1٫220٫412

1٫803٫912

444٫546

773٫353

1٫217٫899

الحركة في المطالبات القائمة

)(27٫640

352٫126

324٫486

42٫797

)(925٫375

)(882٫578

صافي العمولة

)(5٫437

)(2٫874٫351

)(2٫879٫788

8٫267

)(2٫919٫621

)(2٫911٫354

إيرادات تأمين أخرى

4٫247

3٫980

8٫227

2٫178

5٫418

7٫596

صافي نتائج االكتتاب

241٫491

113٫878

355٫369

213٫439

362٫869

576٫308

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

إيرادات فوائد

710٫400

733٫163

ربح من بيع استثمارات عقارية

176٫415

54٫947

ربح ( /خسارة) من بيع استثمارات

136٫622

)(58٫686

أرباح غير محققة من استثمارات

65٫092

65٫388

توزيعات أرباح

65٫427

100٫365

أخرى

)(1٫571

)(223

1٫152٫385

894٫954

تكاليف تمويل

)(142٫482

)(114٫783

صافي إيرادات االستثمارات

1٫009٫903

780٫171

تتضمن إيرادات الفوائد صافي اخلسائر االئتمانية املتوقعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م مبلغ  8.222ألف ريال
قطري ( 16.864 :2018ألف ريال قطري).
 .26المصروفات التشغيلية واإلدارية
2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

تكاليف متعلقة بالموظفين

422٫393

441٫442

مصروفات تشغيلية أخرى

242٫536

300٫041

664٫929

741٫483

 .27العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

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

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

العائد األساسي هو نفسه العائد املخفف للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك أسهم حتمل آثار مخففة على األرباح.

المطلوبات وحقوق الملكية
2019
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

قطر

20٫026٫205

18٫363٫749

10٫971٫752

9٫379٫927

عالميًا

19٫389٫109

20٫800٫874

28٫416٫966

29٫784٫696

39٫415٫314

39٫164٫623

39٫388٫718

39٫164٫623

2018
ألف ريـال قطري

الربح الموزع على مساهمي الشركة األم

650٫874

645٫942

يخصم :فائدة على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

)(81٫081

)(77٫028

569٫793

568٫914

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

3٫254٫281

3٫254٫281

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (ريـال قطري)
( :2018معدلة)

0.175

0.175

تسوية عدد األسهم العادية القائمة (باآلالف):
قامت املجموعة بتعديل العائد للسهم املقارن وذلك كنتيجة إلصدار أسهم حقوق امللكية اخلاصة (عدد األسهم7.704.258 :
سهم) التي مت إصدارها خالل السنة .متت املوافقة على إصدار أسهم حقوق امللكية اخلاصة في اجتماع اجلمعية العمومية
املنعقد بتاريخ  26فبراير 2019م.
100
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 .30تدرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية

 .28توزيعات األرباح واألسهم المجانية
2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

توزيعات أرباح نقدية مقترحة (ألف ريـال قطري)

489٫915

478٫359

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف)

3٫266٫101

318٫906

التوزيعات النقدية للسهم (ريال قطري)

0.15

1.50

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع  0.15ريال قطري للسهم سيتم تقدمي توزيعات األرباح املقترحة خالل اجتماع
اجلمعية العمومية السنوي التي سوف تنعقد بتاريخ  25فبراير 2020م للموافقة عليها :2018( .توزيع أرباح نقدية بواقع 1.50
ريال قطري للسهم والتي مت اعتمادها خالل اجتماع اجلمعية السنوي املنعقد في  26فبراير 2019م ومت توزيعها خالل السنة
املنتهية في  31ديسمبر 2019م من قبل الشركة األم).
خالل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املنعقد في  26فبراير 2019م ،متت املوافقة على إصدار أسهم حقوق ملكية خاصة
لعدد أسهم بلغ  7.704.258ملساهمي األقلية في شركة كيو أي سي كابيتال (  )QIC Capitalلالستحواذ على أسهمهم
بنسبة ( )٪4.26كجزء من إعادة هيكلة املجموعة من خالل امتالك  ٪100من هذه الشركة.
وف ًقا لتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية ( ،)QFMAوافقت اجلمعية العامة غير العادية للشركة في  26فبراير 2019م على
أن تكون القيمة االسمية للسهم العادي  1ريال قطري بد ًال من  10ريال قطري وتعديل النظام األساسي ذي الصلة .مت تنفيذ
تقسيم األسهم في  27يونيو 2019م ،ومت زيادة إجمالي عدد األسهم من  326.610.133إلى  3.266.101.330سهم
عادي ( 2019إيضاح .)16

يوضح اجلدول أدناه حتلي ًال لألدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب تدرج القيمة العادلة .مت تعريف مختلف املستويات
على النحو التالي:
املستوى  :1األسعار املدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة.
املستوى  :2مدخالت بخالف األسعار املدرجة في املستوى  1أعاله والتي ميكن مالحظتها بالنسبة للموجود أو املطلوب إما
بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
املستوى  :3مدخالت للموجود أو املطلوب ال تستند على بيانات سوق ميكن مالحظتها (أي مدخالت ال ميكن مالحظتها).
المستوى 1
ألف
ريـال قطري

 31ديسمبر 2019

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

ضمانات بنكية

2٫956٫856

2٫748٫785

التزامات في استثمارات مستقبلية مصرح بها

385٫641

251٫443

3٫342٫497

3٫000٫228

تعمل املجموعة في قطاع التأمني وتخضع للتقاضي في سياق أعمالها العادية ولكنه من غير العملي توقع أو حتديد النتائج
النهائية جلميع اإلجراءات القانونية املعلقة أو ذات التهديد .ال تعتقد اإلدارة أن مثل هذه اإلجراءات مبا في ذلك التقاضي سيكون
لها أثر مادي على نتائجها في املركز املالي املوحد .وتخضع املجموعة أيضا لقواعد املالءة التأمينية في جميع املناطق التي تعمل
فيها وتلتزم بجميع أنظمة املالءة املالية.
ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال املجموعة لهذه األنظمة.

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

9٫010

-

استثمارات في أوراق مالية

13٫405٫104

738٫781

1٫635٫597

15٫779٫482

13٫405٫104

747٫791

1٫635٫597

15٫788٫492

 31ديسمبر 2018
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

10٫456

-

10٫456

استثمارات في أوراق مالية

13٫601٫056

548٫547

716٫105

14٫865٫708

13٫601٫056

559٫003

716٫105

14٫876٫164

تقنيات التقييم

عندما تستند القيم العادلة في أسهم حقوق امللكية وسندات
الدين املدرجة في سوق األوراق املالية إلى أسعار السوق
املدرجة أو عروض أسعار التجار امللزمة ،في سوق نشط
ملوجودات مماثلة دون أي تعديالت ،يتم إدراج األدوات ضمن
املستوى  1من تدرج القيمة العادلة.

الصناديق املدارة املدرجة

في حالة عدم وجود سعر محدد في سوق نشط ،يتم تقييمها
باستخدام مدخالت ميكن مالحظتها مثل أسعار املعامالت
املنفذة مؤخرا في األوراق املالية للمصدر أو جهات إصدار
أخرى قابلة للمقارنة ومنحنيات العائد .يتم إجراء تعديالت على
التقييمات عند الضرورة لتحقيق الفروقات في شروط األداة.
تقوم املجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في املستوى 2
إلى احلد الذي ميكن فيه مالحظة املدخالت الهامة.

مشتقات غير مدرجة في األسواق املالية

تدخل املجموعة في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة
مختلفة ،وبشكل أساسي مؤسسات مالية ذات تصنيف
ائتماني من الدرجة االستثمارية .يتم تقييم املشتقات
باستخدام أساليب التقييم مع املدخالت التي ميكن مالحظتها
في السوق التي هي أساسا عقود اخليارات.
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المستوى ٢
ألف
ريـال قطري

9٫010

استثمارات مدرجة كأوراق مالية وسندات دين
 .29المطلوبات وااللتزامات المحتملة

المستوى ٣
ألف
ريـال قطري

إجمالي
ألف
ريـال قطري

استثمارات في أسهم غير مدرجة

يتم تسجيل االستثمارات في أسهم حقوق امللكية غير املدرجة
بالقيمة العادلة باستخدام نهج السوق وتطبيق القيمة الدفترية
للوصول إلى قيمة االستثمار .ال توجد أسواق نشطة لهذه
االستثمارات وتعتزم املجموعة االحتفاظ بها على املدى الطويل.

الصناديق املدارة غير املدرجة

تستثمر املجموعة في الصناديق املدارة ،مبا في ذلك صناديق
األسهم اخلاصة غير املدرجة في سوق نشط والتي قد تخضع
لقيود على عمليات االسترداد مثل فترات التأمني وبوابات
االسترداد واجليوب اجلانبية .يراعي مديرو االستثمار في
املجموعة أساليب التقييم واملدخالت املستخدمة في تقييم هذه
الصناديق كجزء من إجراءات العناية الواجبة قبل االستثمار،
وذلك لضمان أنها معقولة ومناسبة ،وبالتالي ميكن استخدام
صافي قيمة املوجودات لهذه الصناديق كمدخل في قياس
قيمتها العادلة .عند قياس هذه القيمة العادلة ،يتم تعديل
صافي قيمة املوجودات عند الضرورة لتعكس القيود على
االسترداد والتزامات املستقبلية والعوامل احملددة األخرى
للصندوق ومدير الصندوق .عند قياس القيمة العادلة ،يؤخذ في
االعتبار أي معامالت في أسهم الصندوق .اعتمادا على طبيعة
ومستوى التعديالت الالزمة لصافي قيمة املوجودات ومستوى
التداول في الصندوق ،تقوم املجموعة بتصنيف هذه الصناديق
في املستوى .3
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تسوية المستوى 3

 .32الحصص غير المسيطرة

ب) إطار إدارة رأس المال

يوضح اجلدول التالي تسوية جميع احلركات في القيمة العادلة لألدوات املالية املصنفة ضمن املستوى  3بني بداية ونهاية فترة
التقرير:

متثل احلصص غير املسيطرة احلصة في شركة كيو آس
سي كابيتال (ذ.م.م ).بنسبة  )٪4.26 :2018( %0من رأس
املال ،و  )٪41.18 :2018( ٪41.18في الشركة العمانية
القطرية للتأمني ،و  )٪17.96 :2018( %17.96في الشركة
الكويتية القطرية للتأمني و  )٪15 :2018( %15في قطر
لتأمينات احلياة والتأمني الطبي (ذ.م.م.).

لدى املجموعة إطار إلدارة املخاطر الداخلية التي تتعرض
لها كل وحدة من أعمال املجموعة ككل ،باإلضافة إلى حتديد
تأثيرها على رأس املال االقتصادي .تشير تقديرات اإلطار
الداخلي إلى مقدار رأس املال املطلوب للحيلولة دون خطر
انعدام السيولة وتطبيقه على مستوى خطر معني من خالل
عدد من االختبارات (املالية منها وغير املالية) على مركز
رأس املال للنشاط.

2018
ألف ريـال قطري

2019
ألف ريـال قطري

في  1يناير

716٫105

657٫090

صافي الخسارة في احتياطي القيمة العادلة

)(17٫377

)(17٫143

محول إلى المستوى 3

824٫543

-

صافي الحركة في التكلفة

112٫326

76٫158

في  31ديسمبر

1٫635٫597

716٫105

خالل عام 2019م ،بعض استثمارات االسهم مت حتويلها من املستوى  2من تدرج القيم العادلة عندما أصبح مدخل هام
مستخدم في قياس قيمتها العادلة غير ملحوظ وكان سابق ًا ملحوظ.
 .31األطراف ذات العالقة

اإليضاح  1يقدم معلومات حول هيكل املجموعة ،والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة والشركة القابضة .إن اجلدول التالي
يقدم إجمالي مبالغ التعامالت التي مت الدخول فيها مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية ذات الصلة.
متثل األطراف ذات العالقة املساهمني الرئيسيني واملديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيني للمجموعة والكيانات اخلاضعة لسيطرة
أو لسيطرة مشتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل اجتماع
اجلمعية العمومية السنوي املنعقد في  26فبراير 2019م.

تقوم املجموعة ،في إطار نشاطات أعمالها االعتيادية،
بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمني
واالستثمار وإدارتهما .من خالل هيكل حوكمة قوي ،يتم
تقييم املخاطر والعائدات من أجل توليد إيرادات مستدامة
بغرض تخفيض تقلبات العوائد وزيادة العائد للمساهمني.
تتعرض خطوط أعمال املجموعة بصفة أساسية للمخاطر
التالية:
• مخاطر التأمني
• مخاطر االئتمان

أ) المعامالت مع األطراف ذات العالقة

• مخاطر السيولة

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

• مخاطر السوق

2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

أقساط تأمين

24٫835

17٫809

مطالبات

30٫551

51٫65٧

شراء خدمات

12

5

ب) أرصدة األطراف ذات العالقة
المستحق من أطراف ذات عالقة

19٫009

14٫072

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

18٫355

18٫118

ج) مكافآت كبار موظفي اإلدارة
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

40٫089

39٫157

مكافأة نهاية الخدمة

1٫905

5٫224

41٫994

44٫381

إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير هي بدون ضمان وال يحتسب عليها فوائد ولم تقم املجموعة بتسجيل
أي مخصص إلنخفاض قيمة هذه األرصدة اخلاصة باألطراف ذات العالقة خالل السنة (2018م :ال شيء).
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• املخاطر التشغيلية
أ) إطار الحكومة

إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة املخاطر
واإلدارة املالية هو حماية مساهمي املجموعة من األحداث
التي تعوق حتقيق أهداف التشغيل املالي بصورة مستدامة.
تدرك اإلدارة العليا مدى أهمية امتالك أنظمة إدارة مخاطر
تتسم بالفعالية والكفاءة.
قامت املجموعة بوضع قسم إلدارة املخاطر مع اختصاصات
واضحة من مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وللجان اإلدارة
التنفيذية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،مت وضع هيكل
تنظيمي واضح مع توثيق تفويض السلطات واملسؤوليات من
مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار املديرين .كما
مت أيض ًا وضع إطار سياسة إدارة مخاطر للمجموعة يحدد
مستويات املخاطر املقبولة للمجموعة وإدارة املخاطر والرقابة
ومعايير تسيير النشاط لعمليات املجموعة.

ج) اإلطار التشريعي

يهتم املشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق
ومراقبتها عن كثب لضمان أن املجموعة تقوم بإدارة األمور
بصورة مرضية من أجل حتقيق مصلحتهم .في نفس الوقت
يهتم املشرعون أيض ًا بضمان احتفاظ املجموعة مبركز مالءة
مناسب ملقابلة االلتزامات غير املنظورة التي قد تنشأ من
األحداث االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع العمليات التشغيلية للمجموعة أيض ًا ملتطلبات تشريعية
في املراكز التي متارس عملها فيها .ال تنص هذه التشريعات
فقط على املوافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيض ًا
بعض النصوص املقيدة (مثل كفاية رأس املال) بغرض
تقليص مخاطر التقصير وانعدام السيولة من جانب شركات
التأمني في الوفاء بالتزاماتها غير املنظورة عند نشوئها.
د) إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

تنشأ املخاطر املالية من املعامالت القائمة ملعدل الفائدة
والعمالت ومنتجات حقوق امللكية والتي هي معرضة لتحركات
عامة ومحددة في تغيرات السوق .إن اخلطر الرئيسي الذي
تواجهه املجموعة بسبب طبيعة استثماراتها ومطلوباتها
هو خطر معدالت الفائدة .تدير املجموعة هذه املعامالت
القائمة ضمن إطار إدارة املوجودات واملطلوبات الذي مت
وضعه لتحقيق عائدات استثمارية على املدى الطويل تتجاوز
مطلوباتها مبوجب عقود التأمني واالستثمار.
كما تتكامل إدارة املوجودات واملطلوبات باملجموعة مع
إدارة املخاطر املالية املصاحبة للموجودات واملطلوبات
املالية األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع
مطلوبات التأمني واالستثمار.
كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات املجموعة جزء ًا مكم ًال
لسياسة إدارة مخاطر التأمني لتضمن توفر تدفق نقدي كافي
في كل فترة معينة ملقابلة املطلوبات التي تنشأ من عقود
التأمني واالستثمار.
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هـ) مخاطر التأمين

تتمثل املخاطر الرئيسية التي تواجهها املجموعة مبوجب
عقود التأمني في اختالف املطالبات الفعلية ومدفوعات املنافع
أو توقيتها عن التوقعات .يتأثر ذلك بتكرار املطالبات ومدى
خطورة املطالبات والتعويضات الفعلية املدفوعة والتطورات
الالحقة للمطالبات طويلة األجل .لذا تهدف املجموعة إلى
ضمان توفر االحتياطيات الكافية لتغطية هذه املطلوبات.
تدير املجموعة مخاطر التأمني من خالل االختيار الدقيق
والتنفيذ الستراتيجية االكتتاب وخطوطها اإلرشادية لدى
املجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمني املناسبة واملعاجلة
النشيطة للمطالبات.
تقوم املجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمني متمثلة
بالتأمني البحري واجلوي واملمتلكات واحلوادث والتأمني
الطبي وعلى احلياة.
يتم تخفيف تركيز التعرض ملخاطر التأمني من خالل
االختيار الدقيق لتنفيذ استراتيجية االكتتاب لدى املجموعة
والتي تسعى لضمان تنوع املخاطر املكتتب فيها عبر محفظة
كبيرة متنوعة من حيث النوع ومستوى املنافع املؤمنة ومقدار
املخاطر ومجال النشاط والنطاق اجلغرافي .هناك حدود
موضوعة لالكتتاب بغرض تفعيل معيار اختيار املخاطر.
في إطار نشاطها االعتيادي ،وبغرض تقليص املخاطر املالية
الناشئة عن مطالبات ضخمة ،تدخل املجموعة في عقود مع
أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمني تساعد ترتيبات إعادة
التأمني املذكورة على التنوع في النشاط التجاري وتسمح
لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر احملتملة التي تنشأ
من املخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو.
تتأثر عقود إعادة التأمني بجزء كبير مبعاهدات إعادة التأمني
وعقود إعادة التأمني لتغطية الفائض من اخلسارة .يتم تقدير
املبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمني بصورة تنسجم
مع مخصص املطالبات القائمة مبا يتوافق مع عقود إعادة
التأمني.
بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمني لدى املجموعة إال أن
هذه العقود ال تعفيها من التزاماتها املباشرة جتاه حاملي
الوثائق وبالتالي تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان فيما
يتعلق بالتأمني احملول إلى احلد الذي يكون فيه كل معيد
تأمني غير قادر عن الوفاء بالتزاماته املنصوص عليها في

ترتيبات إعادة التأمني .مت إعداد إعادة تأمني املجموعة
بصورة متنوعة بحيث ال يتم االعتماد على معيد تأمني واحد
كما أن عمليات املجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي عقد
إعادة تأمني فردي.
لدى املجموعة سياسات صارمة ملراجعة املطالبات لتقييم
جميع املطالبات اجلديدة واملستمرة مع مراجعة مفصلة
ومنتظمة إلجراءات معاجلات املطالبات وحتقيقات متكررة
عن املطالبات االحتيالية احملتملة لتخفيف تعرض املجموعة
للمخاطر .كما تقوم املجموعة أيض ًا بفرض سياسة إدارة
نشطة وسريعة ملتابعة املطالبات وذلك بغرض تخفيف
تعرضها ملخاطر التطورات املستقبلية التي ال ميكن التنبؤ بها
والتي من املمكن أن تؤثر سلب ًا على املجموعة.
االفتراضات الرئيسية

إن االفتراض األساسي لتقديرات االلتزامات هو افتراض
أن تطورات املطالبات املستقبلية للمجموعة سوف تتبع
سلوك مشابه للسلوك التاريخي .يتضمن ذلك االفتراض
متوسط تكاليف املطالبة وتكاليف معاجلة املطالبة وعوامل
تضخم املطالبة وعدد املطالبات لكل سنة حوادث .يتم أيض ًا
استخدام تقديرات كمية إضافية لتقييم املدى الذي قد ال
تنطبق عليه السلوكيات التاريخية في املستقبل ،وكمثال،
احلدوث ملرة واحدة ،التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف
العمالء جتاه املطالبات واألحوال االقتصادية إضافة إلى
عوامل داخلية مثل مزيج احملفظة وشروط الوثيقة وإجراءات
معاجلة املطالبات .يتم أيض ًا استخدام األحكام لتقييم املدى
الذي تؤثر فيه العوامل اخلارجية مثل القرارات القضائية
والتشريعات احلكومية على التقديرات.
تتضمن االفتراضات الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت
الفائدة وحاالت التأخر في السداد والتغير في أسعار صرف
العمالت األجنبية.
الحساسيات

إن مخصص مطالبات التأمني العامة حساسة لالفتراضات
الرئيسية الوارد ذكرها أعاله .لم يكن باإلمكان حتديد قيمة
رقمية ملقدار حساسية بعض االفتراضات مثل التغييرات في
التشريعات أو الشكوك حول عملية التقدير.

مت أداء التحليل أدناه للتحركات احملتملة على نحو معقول في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة
لكي توضح التأثير على إجمالي وصافي املطلوبات وصافي األرباح وحقوق امللكية.

 31ديسمبر 2019
تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠+

760٫508

)(760٫508

-

تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠-

)(760٫508

760٫508

-

 31ديسمبر 2018
تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠+

786٫590

)(786٫590

-

تكلفة مطالبات متكبدة

٪١٠-

)(786٫590

786٫590

-

جدول تطور المطالبات

حتتفظ املجموعة مبستوى احتياطيات قوية فيما يتعلق بعمليات التأمني من أجل احلماية ضد سلبية خبرات وتطورات املطالبات
املستقبلية .توضح اجلداول أدناه توقعات املطالبات املتكبدة املتراكمة واملبالغ املدفوعة املتراكمة مبا في ذلك املطالبات املبلغ عنها
واملطالبات املتكبدة وغير املسجلة لكل سنة متوالية لسنة احلوادث كما في تاريخ التقرير .يبني القسم األعلى لكل جدول كيفية
تغيير تقدير املجموعة ملجموع املطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نهاية السنوات املتوالية .أما القسم األدنى للجداول،
فإنه يبني تسوية املطالبات املتراكمة باملبالغ الظاهرة في بيان املركز املالي املوحد .باستثناء تناسب وعدم تناسب أنشطة
إعادة التأمني ،مت اعتبار أساس سنة احلادث كأفضل أساس ألنشطة االكتتاب للمجموعة .نظر ًا لطبيعة مطالبات إعادة التأمني
وصعوبة التعرف على سنة احلادث لكل مطالبة مبلغ عنها ،مت حتقيق هذه املطالبات بصفة فردية ومت توحيدها بحسب سنة
التقرير (أساس السنة املشمولة بالتقرير) ما يعني أنه مت حتقيق املطالبة في السنة التي مت إبالغ املجموعة بها .إن هذا العرض
يختلف عن األساس املستخدم في جدول تطور املطالبات ملطالبات التأمني األخرى وشركات املجموعة ،حيث كانت اإلشارة إلى
التاريخ الفعلي لهذا احلدث الذي تسبب باملطالبة (أساس سنة حدث).
سنة الحادث

2015

2017

في نهاية سنة الحادث

3٫363٫604

3٫638٫067

5٫915٫493

7٫605٫555

بعد سنة

3٫461٫947

3٫479٫308

5٫928٫586

6٫699٫856

7٫784٫103

بعد سنتين

3٫423٫237

3٫714٫235

5٫795٫786

6٫805٫374

بعد ثالثة سنوات

3٫529٫284

3٫742٫460

5٫751٫470

بعد أربعة سنوات

3٫500٫800

3٫508٫735

بعد خمسة سنوات

3٫478٫067

2019
7٫476٫229

اإلجمالي
36٫024٫550

التقدير الحالي للمطالبات
المتكبدة المتراكمة

3٫478٫067

3٫508٫735

5٫751٫470

6٫805٫374

7٫784٫103

7٫476٫229

34٫803٫978

الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

)(2٫974٫856

)(3٫088٫956

)(5٫282٫970

)(5٫069٫187

)(5٫885٫998

)(2٫703٫466

)(25٫005٫433

مخصص صافي المطالبات
القائمة

503٫211

419٫779

468٫500

1٫736٫187

1٫898٫105

4٫772٫763

9٫798٫545

-

-

-

-

-

-

569٫295

احتياطي خاص بالسنوات السابقة
(قبل )2014
إجمالي صافي المطالبات
القائمة المبلغ عنها ولم يتم
تسويتها والمتكبدة ولكن لم
يبلغ عنها

-

-

-

-

-

التقدير الحالي للفائض ( /العجز)

)(114٫463

129٫332

164٫023

800٫181

241٫499

٪٣-

٪٤

٪٣

٪١٢

٪٣

االحتياطي األولي
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2014

2016

2018
8٫025٫602

نسبة الفائض ( /العجز) إلجمالي
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التأثير على صافي
الربح
ألف ريـال قطري

التأثير على
المطلوبات
ألف ريـال قطري

التغير في
االفتراضات

التأثير على حقوق
الملكية
ألف ريـال قطري

-

10٫367٫840
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(ب) جودة االئتمان (تتمة)

و) مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي املخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة املالية عن الوفاء مبطلوباته مما يؤدي إلى خسارة مالية
للطرف اآلخر .فيما يلي السياسات واإلجراءات النافذة لتخفيف تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان .مت وضع سياسة إدارة
مخاطر ائتمان محدد تقييم ًا وحتديد ًا ملا يشكل مخاطر ائتمان بالنسبة للمجموعة كما مت وضع السياسات واإلجراءات التالية
لتخفيف تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان:
• يتم مراقبة االلتزام بسياسة إدارة املستحقات وتتم مراجعة حاالت التعرض واخلرق بصورة منتظمة ملعرفة مدى صلتها
بالتغيرات في بيئة املخاطر.
• بالنسبة جلميع فئات املوجودات املالية التي حتتفظ بها املجموعة بخالف تلك املتعلقة بعقود إعادة التأمني ،فإن أقصى حد
لتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هي مسجلة في البيانات املالية املوحدة كما في تاريخ التقرير.
• تتم إعادة التأمني مع معيدي تأمني معتمدين من قبل اإلدارة .بغرض تقليل تعرضها للخسائر الكبيرة من حاالت عجز معيدي
التأمني عن الوفاء ،تقوم املجموعة بإجراء تقييم للوضع املالي ملعيدي تأمينها وترصد تركيزات االئتمان الناشئة عن أقاليم
جغرافية مماثلة واألنشطة أو اخلصائص االقتصادية ملعيدي التأمني.
في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم ملدى املالءة االئتمانية ملعيدي التأمني وتقوم بتحديث استراتيجية شراء إعادة
التأمني والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة .إن مخاطر االئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات املالية
في تاريخ التقرير.
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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

موجودات مالية مشتقة

10٫456

-

-

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

540٫900

-

-

540٫900

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى – سندات دين

10٫639٫699

-

-

10٫639٫699

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

6٫276٫410

1٫133٫666

75٫188

7٫485٫264

موجودات عقود إعادة تأمين

4٫401٫594

-

-

4٫401٫594

ودائع قصيرة األجل

6٫615٫258

-

-

6٫615٫258

28٫484٫317

1٫133٫666

75٫188

29٫693٫171

اجلدول التالي يوضح أقصى تعرض ملخاطر االئتمان لبنود بيان املركز املالي املوحد.
2019
ألف ريـال قطري

أقل من
 30يومًا
ألف
ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

موجودات مالية مشتقة (إيضاح )9

9٫010

10٫456
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استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

550٫733

540٫900

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

11٫915٫361

10٫639٫699

ذمم تأمين مدينة ووذمم
مدينة أخرى

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى (إيضاح )6

6٫308٫927

7٫485٫264
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موجودات عقود إعادة تأمين (إيضاح )7

4٫116٫515

4٫401٫594

الودائع قصيرة األجل (إيضاح )5

6٫686٫743

6٫615٫258

ذمم تأمين مدينة ووذمم
مدينة أخرى

29٫587٫289

29٫693٫171

(ب) جودة االئتمان
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10٫456

(ج) تحليل أعمار الذمم غير المتأخرة في السداد أو منخفضة القيمة والذمم المتأخرة في
السداد ولكن غير منخفضة القيمة

(أ) الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
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اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

غير متأخرة
في السداد
أو منخفضة
القيمة
ألف
ريـال قطري

متأخرة
في السداد
ومنخفضة
القيمة
ألف
ريـال قطري

متأخرة في
السداد ولكن
غير منخفضة
القيمة
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

موجودات مالية مشتقة

9٫010

-

-

9٫010

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

550٫733

-

-

550٫733

4٫155٫499

5٫451٫856

 60-31يومًا
ألف
ريـال قطري

384٫179

257٫994

 90-61يومًا
ألف
ريـال قطري

488٫234

349٫170

 120-91يومًا
ألف
ريـال قطري

272٫659

292٫579

ما يزيد عن
 121يومًا
ألف
ريـال قطري

1٫095٫512

6٫396٫083

7٫560٫452

1٫208٫853

(د) الموجودات المالية منخفضة القيمة

في  31ديسمبر 2019م بلغت موجودات إعادة التأمني منخفضة القيمة مبلغ  43٫465ألف ريـال قطري (2018م35.405 :
ألف ريـال قطري) وذمم مدينة منخفضة القيمة من حملة الوثائق مبلغ  43٫691ألف ريـال قطري (2018م 39.783 :ألف
ريـال قطري).
انخفاض قيمة ذمم التأمين
وإعادة التأمين المدينة
2019
ألف ريـال قطري

2018
ألف ريـال قطري

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى – سندات دين

في  1يناير

75٫188

58٫788

11٫915٫361

-

-

11٫915٫361

مصروف خالل السنة

11٫968

16٫400

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

5٫213٫415

1٫008٫355

87٫157

6٫308٫927

اإلجمالي

87٫156

75٫188

موجودات عقود إعادة تأمين

4٫116٫515

-

-

4٫116٫515

ودائع قصيرة األجل

6٫686٫743

-

-

6٫686٫743

28٫491٫777

1٫008٫355

87٫157

29٫587٫289

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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ز) مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة في الصعوبات التي تواجهها املجموعة للوفاء بالتزاماتها املصاحبة ملطلوباتها املالية.
يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي /أسبوعي /شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية
التزامات عند استحقاقها.
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موجودات مالية
موجودات مالية مشتقة

فترات االستحقاق

موجودات مالية غير مشتقة

يبني اجلدول أدناه فترات استحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة استنادا إلى املطلوبات التعاقدية غير املخصومة
املتبقية متضمنة الفائدة مستحقة الدفع واملدينة .بالنسبة ملطلوبات عقود التأمني وموجودات إعادة التأمني ،فإنه يتم حتديد فترات
استحقاقها استنادا إلى التقدير الزمني لصافي التدفقات النقدية اخلارجة من مطلوبات التأمني املدرجة .مت استبعاد األقساط
غير املستحقة وحصة معيدي التأمني من األقساط غير املستحقة من التحليل إذ أنها ليست التزامات تعاقدية.
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أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

موجودات مالية مشتقة

9٫010

-

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3٫954٫611

125٫812

145٫586

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

2٫156٫902

3٫135٫536

5٫347٫261

10٫639٫699

ذمم تأمين مدينة ،بالصافي

7٫430٫609

-

-

7٫430٫609

موجودات عقود إعادة تأمين

4٫401٫594

-

-

4٫401٫594

النقد وما في حكمه

8٫011٫163

-

-

8٫011٫163

25٫965٫335

3٫261٫348

5٫492٫847

34٫719٫530

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

9٫010

موجودات مالية غير مشتقة

مطلوبات مالية

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3٫639٫236

224٫885

-

3٫864٫121

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

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

النقد وما في حكمه

8٫544٫700

-

-

8٫544٫700

24٫595٫673

4٫123٫284

5٫983٫767

34٫702٫724

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية مشتقة

236٫565

-

-

236٫565

مطلوبات مالية غير مشتقة

110

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

683٫301

-

-

683٫301

التزامات عقود تأمين

14٫484٫355

-

-

14٫484٫355

ذمم تأمين دائنة

2٫364٫885

-

-

2٫364٫885

قروض قصيرة األجل

4٫526٫219

-

-

4٫526٫219

قروض طويلة األجل

-

178٫500

-

178٫500

22٫295٫325

178٫500

-

22٫473٫825

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

10٫456

-

-

10٫456

4٫226٫009

موجودات مالية
-

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

مطلوبات مالية مشتقة

93٫020

-

-

93٫020

مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

538٫526

-

-

538٫526

التزامات عقود تأمين

14٫697٫786

-

-

14٫697٫786

ذمم تأمين دائنة

2٫604٫351

-

-

2٫604٫351

قروض قصيرة األجل

4٫881٫821

-

-

4٫881٫821

قروض طويلة األجل

-

132٫554

-

132٫554

22٫815٫504

132٫554

-

22٫948٫058

ح) مخاطر السوق

مخاطر السوق هي املخاطر املتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو اإليرادات لألداة املالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق،
(مثل معدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم) سواء كانت هذه التغييرات ناجتة عن عوامل محددة
خاصة بورقة مالية معينة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتداولة في السوق .حتد املجموعة من مخاطر
السوق من خالل االحتفاظ مبحفظة متنوعة والرصد املستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العاملية واحمللية .كما تقوم
املجموعة وبشكل نشط مبراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات ،والقيام بتحليل دوري للعمليات
واألداء املالي للشركات املستثمر فيها.
[ ]1مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي املخاطر املتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغييرات في
أسعار صرف العمالت .تقوم املجموعة باستخدام مختلف األدوات املالية خارج بيان املركز املالي مبا فيها العقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية واخليارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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يلخص اجلدول أدناه تعرض املجموعة ملخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ التقرير وذلك بتصنيف املوجودات
واملطلوبات بعمالت رئيسية.
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دوالر أمريكي
ألف
ريـال قطري

يورو
ألف
ريـال قطري

جنيه
إسترليني
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

أخرى
ألف
ريـال قطري

النقد وما في حكمه

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

إجمالي الموجودات

16٫251٫432

835٫287

7٫383٫397

8٫315٫934

32٫786٫050

قروض قصيرة األجل

4٫612٫848

489

)(87٫169

51

4٫526٫219

قروض طويلة األجل

-

-

178٫500

-

178٫500

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
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النقد وما في حكمه

1٫102٫477

5٫944

219٫480

6٫683٫261

8٫011٫163

ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى

2٫137٫398

544٫006

5٫503٫577

1٫160٫970

9٫345٫951

استثمارات

11٫959٫615

359٫737

1٫498٫099

1٫058٫713

14٫876٫164

إجمالي الموجودات

15٫199٫491

909٫687

7٫221٫156

8٫902٫944

32٫233٫278

قروض قصيرة األجل

4٫881٫821

-

-

-

4٫881٫821

قروض طويلة األجل

-

-

132٫554

-

132٫554

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة
وذمم دائنة أخرى

1٫509٫930

77٫978

1٫752٫818

801٫290

4٫142٫016

إجمالي المطلوبات

6٫391٫751

77٫978

1٫885٫372

801٫290

9٫156٫391

ليس لدى املجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت.
مت القيام بالتحليل أدناه للتحركات املمكنة في املتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح األثر على
بيان الدخل املوحد وبيان حقوق امللكية املوحد بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية احلساسة للعمالت
متضمنة مطالبات عقود التأمني:

العملة

التغير في
المتغيرات

األثر على
الربح أو الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على
الربح أو الخسارة
ألف
ريـال قطري

يورو

٪١٠+

32٫691

-

83٫171

جنيه إسترليني

٪١٠+

203٫744

-

533٫578

-

236٫435

-

616٫749

-

يورو

٪١٠-

)(32٫691

-

)(83٫171

-

جنيه إسترليني

٪١٠-

)(203٫744

-

)(533٫578

-

)(236٫435

-

)(616٫749

-

اإلجمالي

لم تتغير الطريقة املستخدمة في التوصل إلى معلومات احلساسية واملتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.
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األثر على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري
-

اإلجمالي

شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

مخاطر معدالت الفائدة هي املخاطر الناجتة عن تقلبات قيمة التدفقات النقدية املستقبلية من أداة مالية بسبب التغيرات في
معدالت الفائدة بالسوق.
تستثمر املجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع ملخاطر معدالت الفائدة .إن مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة
هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى انخفاض العائد الكلي على أوراقها املالية احلاملة للفوائد.
تتطلب سياسة معدالت الفائدة لدى املجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة باالحتفاظ مبزيج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت
ومتغير .تتطلب السياسة أيض ًا من املجموعة إدارة استحقاقات املوجودات املالية واملطلوبات املالية احلاملة للفوائد.
حتد املجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة بعمالت النقد واالستثمار والتي ليس لها تركيز
كبير في مخاطر معدالت الفائدة.
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العملة

التغير في
المتغيرات
متغيرات
مخاطر معدالت
الفائدة

ريـال قطري

 50+نقطة أساس )(3٫105

)(310٫895

ريـال قطري

 50-نقطة أساس 3٫105

310٫895

األثر على الربح أو
الخسارة
ألف
ريـال قطري

األثر على حقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

األثر على حقوق
الملكية
ألف
ريـال قطري

األثر على الربح أو
الخسارة
ألف
ريـال قطري
)(4٫527

)(141٫784

4٫527

141٫784

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

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

نقد وما في حكمه

8٫544٫700

-

-

8٫544٫700

موجودات مالية مشتقة

9٫010

-

-

9٫010

استثمارات  -سندات دين

2٫359٫043

4٫123٫284

5٫983٫767

12٫466٫094

10٫912٫753

4٫123٫284

5٫983٫767

21٫019٫804
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 31ديسمبر 2019
األثر على
حقوق الملكية
ألف
ريـال قطري

[ ]2مخاطر معدالت الفائدة

أقل من سنة
واحدة
ألف
ريـال قطري

 5-1سنوات
ألف
ريـال قطري

أكثر من
 5سنوات
ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف
ريـال قطري

نقد وما في حكمه

8٫011٫163

8٫011٫163

موجودات مالية مشتقة

10٫456

10٫456

استثمارات  -سندات دين

2٫426٫404

3٫261٫348

5٫492٫847

11٫180٫599

10٫448٫023

3٫261٫348

5٫492٫847

19٫202٫218

معدل الفائدة
الفعلي ()٪
٪3.48

٪3.77

معدل الفائدة
الفعلي ()٪
٪4.07

٪4.17

[ ]3مخاطر السعر

مخاطر السعر هي املخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو االيرادات لألداة املالية بسبب التغييرات في األسعار بالسوق
(بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت) ،سواء كانت تلك التغيرات ناجتة عن عوامل خاصة
باألداة املالية احملددة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املالية املماثلة املتداولة في السوق.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م
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تتعلق مخاطر سعر األسهم للمجموعة باملوجودات واملطلوبات املالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وبصفة
أساسية األوراق املالية االستثمارية التي ال يحتفظ بها حلساب نشاط جتاري متعلق بوحدة نشاط.

ي) التصنيف والقيم العادلة

يبني اجلدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات املالية مع قيمها الدفترية:

تتطلب سياسة مخاطر السعر قيام املجموعة بإدارة هذه املخاطر بوضع األهداف ورصد العقبات أمام االستثمارات وخطط
التنويع وحدود االستثمار في كل بلد وقطاع وسوق واالستخدام احلريص واملخطط لألدوات املالية املشتقة .ليس هناك تركيز
جوهري ملخاطر السعر باملجموعة.
يبني اجلدول أدناه التحركات املمكنة على نحو معقول في املتغيرات الرئيسية مع بقاء املتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح األثر
على الربح أو اخلسارة وحقوق امللكية.
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األثر على الربح أو
الخسارة

األثر على حقوق
الملكية

األثر على الربح أو
الخسارة

السوق القطري

٪١٠+

118٫006

118٫006

118٫838

118٫838

السوق العالمي

٪١٠+

43٫869

43٫869

9٫239

9٫239

السوق القطري

٪١٠-

)(118٫006

)(118٫006

)(118٫838

)(118٫838

السوق العالمي

٪١٠-

)(43٫869

)(43٫869

)(9٫239

)(9٫239

التغير في
المتغيرات

األثر على حقوق
الملكية

لم تتغير الطريقة املستخدمة في التوصل إلى معلومات احلساسية واملتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.
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القيمة
الدفترية
ألف
ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف
ريـال قطري

القيمة الدفترية
ألف
ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف
ريـال قطري

النقد وما في حكمه

8٫544٫700

8٫544٫700

8٫011٫163

8٫011٫163

ذمم تأمين مدينة

8٫452٫858

8٫452٫858

9٫345٫951

9٫345٫951

موجودات عقود إعادة تأمين

5٫099٫804

5٫099٫804

5٫467٫185

5٫467٫185

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

3٫873٫131

3٫873٫131

4٫236٫465

4٫236٫465

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

11٫915٫361

11٫915٫361

10٫639٫699

10٫639٫699

37٫885٫854

37٫885٫854

37٫700٫463

37٫700٫463

قروض قصيرة األجل

4٫526٫219

4٫526٫219

4٫881٫821

4٫881٫821

ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

3٫995٫183

3٫995٫183

4٫142٫016

4٫142٫016

مطلوبات عقود تأمين

20٫499٫218

20٫499٫218

20٫420٫997

20٫420٫997

قروض طويلة األجل

178٫500

178٫500

132٫554

132٫554

29٫199٫120

29٫199٫120

29٫577٫388

29٫577٫388

[ ]4المخاطر التشغيلية

 .34األدوات المالية المشتقة

املخاطر التشغيلية هي مخاطر اخلسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو اخلطأ البشري أو االحتيال أو من أحداث خارجية.
في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب املخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة وقد يكون لها عواقب قانونية أو
تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية .ال ميكن للمجموعة أن تتوقع إزالة جميع املخاطر التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام
رقابة صارم ومن خالل الرصد ومعاجلة املخاطر احملتملة تتمكن املجموعة من إدارة هذه املخاطر .لدى املجموعة أنظمة مفصلة
وإجراءات موثقة فيها فصل فعال للمهام وضوابط للوصول وإجراءات التفويض والتسوية وأساليب لتدريب وتقييم املوظفني
وخالفها ،إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخلي فعال .يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة عبر
التخطيط االستراتيجي للمجموعة وعملية رصد املوازنة.

تدخل املجموعة في أنواع مختلفة من املعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق االعمال العادية األداة املالية
املشتقة متثل عقد مالي بني طرفني حيث تتغير قيمته استجابة للتغير في سعر واحدة أو أكثر من األدوات املالية املشتقة أو
السعر املرجعي أو املؤشر .وتشمل األدوات املالية املشتقة العقود اآلجلة واملقايضات وهيكلة رأس املال .يبني اجلدول أدناه القيم
اإلسمية حسب فترة االستحقاق .متثل القيمة اإلسمية مبلغ األداة املشتقة ،أو السعر املرجعي أو املؤشر ويعد هو أساس قياس
التغييرات في قيمة املشتقات املالية وتشير القيم اإلسمية إلى حجم املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا على
مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
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ط) إدارة رأس المال

املصدر الرئيسي لرأس املال املستخدم من قبل املجموعة هو إجمالي حقوق امللكية .كما تستخدم املجموعة ،حيثما يكون ذلك
فعاال ،مصادر رأس املال مثل الديون الدائمة الثانوية ،باإلضافة إلى مصادر التمويل التقليدية .تقوم املجموعة بإدارة متطلبات
رأس املال من خالل تقييم أوجه القصور بني مستويات رأس املال املبلغ عنها واملطلوبة على أساس منتظم .قامت املجموعة
باالمتثال التام ملتطلبات رأس املال املفروضة خارجيا خالل السنة املالية قيد التقرير ولم يتم إجراء أي تغييرات على قاعدتها
الرأسمالية وأهدافها وسياساتها وعملياتها من السنة السابقة .يتم حتديد متطلبات رأس املال املفروضة خارجيا من قبل
قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر املركزي لضمان هوامش مالءة كافية .وحتدد املجموعة أهدافا أخرى
للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة حقوق املساهمني .تعمل
املجموعة على احلفاظ على احلد األدنى ملتطلبات رأس املال ونسبة املالءة املالية في جميع األوقات وفقا ملتطلبات مصرف قطر
املركزي.
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الموجودات
المشتقة
ألف
ريـال قطري

القيمة
اإلسمية
ألف
ريـال قطري

المطلوبات
المشتقة
ألف
ريـال قطري

في خالل
 3أشهر
ألف
ريـال قطري

 3أشهر إلى
 12شهر
ألف
ريـال قطري

مشتقات سوق الصفقات
مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

2٫094٫187

139

204٫042

318٫500

1٫775٫687

مشتقات حقوق الملكية

170٫642

-

10٫685

170٫642

-

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
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مشتقات سوق الصفقات
مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

3٫349٫441

7٫478

44٫175

-

3٫349٫441

مشتقات حقوق الملكية

148٫788

-

13٫305

12٫848

135٫940

مشتقات صرف عمالت أجنبية

2٫055٫840

2٫978

35٫540

1٫620٫902

434٫938

5٫554٫069

10٫456

93٫020

1٫633٫750

3٫920٫319

مت استخدام استراتيجيات مختلفة لعملية التحوط ،وإدارة املخاطر وحتسني الدخل .جميع اخليارات املباعة على موجودات
مملوكة من املجموعة.
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مشتقات العمالت األجنبية

تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة
واخليارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تتعلق بعملة محددة
بسعر وتاريخ محددين في املستقبل .اخليارات هي اتفاقات
تعاقدية مينح مبوجبها البائع (الكاتب) للمشتري (احلائز) احلق،
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.

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان املتعلقة باملوجودات املالية
قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق املبدئي وإدراج معلومات
استشرافية لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة .للمزيد من
املعلومات راجع االيضاح  :4املدخالت واالفتراضات والتقنيات
املستخدمة لتقدير انخفاض قيمة املوجودات املالية.

مشتقات األسهم

انخفاض قيمة الشهرة

تتضمن مشتقات األسهم خيارات وتبادالت وهي اتفاقيات
تعاقدية تتعلق بأداة حقوق ملكية محددة بسعر وتاريخ محددين
في املستقبل .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 احملددة 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 المؤثرة المستخدمة في
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة قامت اإلدارة باستخدام
عدد من األحكام املؤثرة عند تطبيق السياسات احملاسبية
الوارد وصفها باإليضاح رقم ( .)3مت إدراج تلك األحكام التي
لها التأثير األكبر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والدخل
واملصروف فيما يلي (بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات
والتي مت التعامل معها في اإليضاح رقم ( .)36تستند تلك
األحكام إلى اخلبرة التاريخية وعوامل أخرى منها التوقعات
ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف .ترى
اإلدارة بأن ما هو موضح أدناه يعالج السياسات احملاسبية
التي حتتاج إلى هذه األحكام.
تصنيف االستثمارات

تقييم منوذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باملوجودات املالية
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مبوجبه ،وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل املالي
متثل أصل الدين والفائدة فقط .راجع االيضاح  4للمزيد من
املعلومات.
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الخسائر االئتمانية المقدرة

تقوم املجموعة بإجراء فحص انخفاض القيمة سنويا فيما يتعلق
بالشهرة الناشئة من االستحواذ على شركات تابعة .وإلجراء
حتليل اختبار انخفاض القيمة ،تقوم املجموعة بعمل التقديرات
التالية والتي تعتبر هامة:
معدل النمو

تستخدم اإلدارة التدفقات النقدية املتوقعة (على مدى  5سنوات
أفقي ًا العائد على القدرة بنسبة  ٪3.6كل عام لقدرة) لويدز،
السعر إلى القيمة الدفترية ومتوسط حقوق مساهمي بيتا
( .0.46 )Betaويستخدم معدل النمو في حتديد التدفقات
النقدية الدائمة والعائد على القدرة والسعر إلى القيمة الدفترية
ومتوسط حقوق مساهمي بيتا ( )Betaمع األخذ بعني االعتبار
طبيعة الصناعة والنمو العام في النشاط االقتصادي الذي
شهدته املنطقة التي تعمل فيها املجموعة.
معدل الخصم

تقوم اإلدارة بخصم التدفقات النقدية باستخدام متوسط التكلفة
املرجح من رأس املال بنسبة  ٪10.72والذي يأخذ بعني
االعتبار هيكل حقوق امللكية للمجموعة والتكلفة التقديرية حلقوق
امللكية استناد ًا على منوذج تقييم املوجودات الرأسمالية وكلفة
الدين طويل األجل املتوقعة.
تقوم اإلدارة بتحليل احلساسية على االفتراضات أعاله للتحقق
من مدى تأثيرها على املبالغ املمكن استردادها وانخفاض القيمة
الدفترية للشهرة في البيانات املالية املوحدة .إن التغييرات في
االفتراضات أعاله قد يكون له تأثير مادي على املبالغ القابلة
لالسترداد للشهرة.
 .36المصادر الرئيسية للشكوك حول
التقديرات
فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل واملصادر
الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ التقرير والتي

لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية
للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية ،كما يلي:

ألف ريـال قطري ( 35.405 .2018ألف ريـال قطري) على
التوالي.

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين

فحص كفاية االلتزام

يتم حتميل مصروفات املطالبات وتقدير اخلسائر على
بيان الدخل املوحد عند تكبدها استنادا إلى االلتزام املقدر
للتعويض املستحق حلامل العقد أو أطراف أخرى متضررة
من جانب حاملي العقد .يتم تقدير مطلوبات املطالبات غير
املدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات حلاالت فردية ُم َبلّغ
عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات املتكبدة ولكن
غير مبلَّغ عنها .تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات
وتكوين االلتزام الناجت عنها بصفة مستمرة .يتم إدراج أية
فروق بني املطالبات الفعلية واملخصصات املوضوعة في بيان
الدخل املوحد في سنة السداد .مت صافي تقدير املطالبات غير
املدفوعة كما في  31ديسمبر 2019م مببلغ 10.344.192
ألف ريـال قطري ( 10.296.192 :2018ألف ريـال قطري).
اختبار انخفاض قيمة الشهرة

حتدد املجموعة 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 .مت إيضاح
تفاصيل االفتراضات الرئيسية املستخدمة في تقدير املبالغ
القابلة لالسترداد في االيضاح .12
انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم
المدينة األخرى

يتم وضع تقدير مبلغ التأمني القابل لالسترداد عندما يصبح
من غير احملتمل حتصيل كامل املبلغ .إن حتديد ما إذا كانت
هذه الذمم املدينة والذمم املدينة األخرى قد انخفضت قيمتها
يستلزم أن تقوم املجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة
لدى حاملي الوثائق وشركات التأمني ومعدالت االسترداد
التاريخية والتحقيقات املفصلة التي مت القيام بها خالل سنة
2014م باإلضافة إلى رأي الدائرة القانونية .يتم إدراج
الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد املقدرة والقيمة الدفترية
في بيان الدخل املوحد كمصروف .يتم إدراج أي فرق بني
املبالغ التي يتم حتصيلها فعلي ًا في الفترات املستقبلية واملبالغ
املتوقعة في بيان الدخل املوحد في وقت حتصيلها .بلغت القيم
الدفترية لذمم التأمني املدينة وذمم إعادة التأمني املدينة مبلغ
 2.882.260ألف ريـال قطري كما في  31ديسمبر 2019م
( 5.099.364 :2018ألف ريـال قطري) و3.434.186
ألف ريـال قطري ( 2.406.433 :2018ألف ريـال قطري)
على التوالي وبلغت املخصصات املكونة النخفاض قيمة ذمم
التأمني املدينة وذمم إعادة التأمني املدينة  43.691ألف ريـال
قطري ( 39.783 :2018ألف ريـال قطري) و 43.465

في تاريخ كل تقرير يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد
من كفاية مطلوبات عقود التأمني .تقوم املجموعة باستخدام
أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية
ومعاجلة املطالبات واملصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد
االستثمار التي تعزز مثل هذه املطلوبات في سبيل تقييم كفاية
املطلوب .يتم حتميل أي عجز مباشرة في بيان الدخل املوحد.
 .37ضمانات الشركة األم

قدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة لبعض شركاتها
التابعة وهي شركة كيو آي سي الدولية (ذ.م.م ).وشركة قطر
إلعادة التأمني (ذ.م.م ).قطر ري وشركة قطر لتأمينات احلياة
والتأمني الطبي (ذ.م.م ).والشركة الكويتية القطرية للتأمني
وشركة كيو آي سي -أوروبا -احملدودة (مالطا) بغرض
احلصول على تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية.
 .38إعادة هيكلة المجموعة

خالل العام املاضي قامت املجموعة بإعادة هيكلة هيكلها من
خالل نقل السيطرة على الشركة العمانية القطرية للتأمني
والشركة الكويتية القطرية للتأمني مبا في ذلك امللكية املستفيدة
لفرع دبي وفرع أبوظبي للشركة األم من شركة قطر لالستثمار
الدولية بسبب إلغاء ترخيص شركة قطر لالستثمار الدولية من
قبل هيئة تنظم مركز للسوق املالي («مركز قطر للمال») .تعتبر
املعاملة معاملة تخضع لسيطرة مشتركة.
خالل السنة السابقة ،مت حتويل أسهم كيو آي إل من الشركة
األم إلى شركة قطر للتأمني كابيتال (كيو آي سي سي)،
ومن ثم إلى قطر ري .أصبحت شركة كيو آي إل كما في 31
ديسمبر 2018م شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر ري.
وعليه ،ليس هناك أية شهرة أو ربح أو خسارة على صفقة
شراء مدرجة خالل هذه السنة أو السنة املاضية في هذه
البيانات املالية املوحدة .مت إدراج عدد قليل من التعديالت
الناجتة عن احلصص اململوكة من األقلية الغير مسيطرة في
حقوق امللكية مباشرة.
خالل هذا العام ،استحوذت املجموعة على حصص األقلية في
شركة كيو آي سي كابيتال ( )QIC Capitalبنسبة ()٪4.26
من خالل إصدار أسهم حقوق ملكية خاصة للشركة األم.
متت املوافقة على ذلك في اجتماع اجلمعية العمومية السنوي
املنعقد في  26فبراير 2019م .كما في  31ديسمبر 2019م،
شركة كيو آي سي كابيتال ( )QIC Capitalهي شركة تابعة
مملوكة بالكامل للمجموعة.
شركة قطر للتأمين  -التقرير السنوي  ٢٠١٩م

117

 .39دمج األعمال

صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ على الشركة التابعة

في  25يوليو 2018م ،استحوذت املجموعة  ،من خالل شركتها التابعة  ،قطر إلعادة التأمني ( ،)Qatar Reعلى  ٪100من
رأس مال شركات التأمني املستندة إلى ماركرستودي في جبل طارق ،على النحو املذكور بالتفصيل في اإليضاح رقم  ،12بهدف
توليد نسبة أعلى من أعمال التقلبات املنخفضة.
كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد ملجموعة شركات ماركرستودي للتأمني كما في تاريخ االستحواذ وفق ًا
للمعيار الدولي للتقارير املالية  ،3دمج األعمال ،كالتالي:
القيمة العادلة
التقديرية عند
االستحواذ
ألف ريال قطري

الموجودات

2018
ألف ريال قطري
المبلغ المدفوع نقدً ا

513٫232

يخصم :أرصدة النقد وما في حكمه المكتسبة

)(333٫295
179٫937

تكاليف املعامالت وتكاليف االستحواذ
تكاليف املعامالت املتعلقة بعملية االستحواذ مت تكبدها وتسجيلها ضمن املصاريف التشغيلية واإلدارية في بيان الدخل املوحد،
وهي متثل جزء ًا من التدفقات النقدية التشغيلية في بيان التدفقات النقدية املوحد.
اعتبارا من تاريخ االستحواذ وحتى  31ديسمبر2018م ،ساهمت مجموعة شركات ماركرستودي للتأمني مبا يعادل 544.755
ألف ريال قطري من إجمالي األقساط املكتتبة و  43.881ألف ريال قطري من صافي أرباح املجموعة.

النقد وما في حكمه

333٫295

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

2٫935٫891

موجودات عقود إعادة تأمين

2٫747٫855

 .40مبالغ المقارنة

استثمارات

625٫101

استثمارات عقارية

21٫499

موجودات غير ملموسة

246٫266

مت بيان تأثير االنتقال إلى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16في اإليضاح ( 1/3ج) .باإلضافة إلى ذلك ،مت إعادة تصنيف
بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع طريقة عرض السنة احلالية .على الرغم من ذلك لم يكن إلعادة التصنيف أثر
مادي على الفائض أو صافي املوجودات للسنة السابقة.

إجمالي الموجودات

6٫909٫907

فيما يلي تأثيرات عمليات إعادة التصنيف املذكورة أعاله وإعادة تصنيفها على البيانات املالية املوحدة لشركة قطر لالستثمار:

المطلوبات
مطلوبات عقود التأمين

3٫977٫085

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

2٫419٫590

إجمالي المطلوبات

6٫396٫675

إجمالي صافي الموجودات المكتسبة القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

513٫232

املوجودات غير امللموسة تتضمن قيمة التراخيص واالتفاقية االطارية.
مت إبرام االتفاقية اإلطارية ،كجزء من الصفقة ،بني قطر ري ومجموعة ماركرستودي وتنظم هذه االتفاقية العالقة بني الطرفني
على مدى فترة العشر سنوات املقبلة .ومبوجب هذه االتفاقية ،سيكون لدى مجموعة شركات للتأمني حق الرفض األول على
كل عمليات التأمني على غير احلياة التى تتم من قبل مجموعة ماركرستودي .مت تقييم االتفاقية اإلطارية بتطبيق منوذج خصم
األرباح (« )»DDMمبوجب نهج الدخل.

أرقام السنة
السابقة
2018
ألف
ريـال قطري

تعديالت إعادة
التصنيف
2018
ألف
ريـال قطري

األرصدة المعدلة
بعد إعادة التصنيف
2018
ألف
ريـال قطري

بيان المركز المالي الموحد
بنود أخرى لحقوق الملكية

)(37٫088

97٫100

60٫012

أرباح مدورة

1٫379٫627

)(97٫100

1٫282٫527

بيان الدخل الموحد
المصروفات التشغيلية واإلدارية

)(742٫061

578

)(741٫483

ضريبة الدخل

-

)(578

)(578

لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمني تراخيص تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات املالية ملزاولة أعمال التأمني على
غير احلياة في اململكة املتحدة وباقى األحتاد األوروبى ،ووفقا ملنهجية التكلفة فأن قيمة تراخيص مزاولة أعمال التأمني في جبل
طارق ملجموعة شركات التأمني تقدر قيمتها بنحو  27.5مليون ريال قطري ( 6مليون جنيه إسترليني).
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الفروع الدولية
لمجموعة قطر للتأمين

الكويت
قطر
مالطا
زيوريخ

لندن
إيطاليا
شنغهاي

برمودا
ماليزيا

جبل طارق

سنغافورة

مجموعة قطر للتأمين -
ننـتـشـر عـالـميـًا.
وفي المقدمة إقليميًا.

اإلمارات
عُ مان

التأمين
دولة قطر

شركة قطر للتأمين ،المقر
الرئيسي
شارع التأمين ،الخليج الغربي،
ص ب ،666 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44962 222 :
مركز االتصال+974 8000742 :
البريد اإللكتروني:

qatarins@qic.com.qa
www.qatarinsurance.com

qicabudh@qicuae.com
www.qicuae.com

الكويت

الفروع

أبو هامور
الخور

المنافذ

لولو هايبر ماركت (الغرافة)
فيالجيو
الند مارك
سيتي سنتر
الميرة (المنصورة)

فرع دبي

مكتب رقم  ،210بناية مركز الدانة،
شارع آل مكتوم ،ديرة،
ص ب ،4066 :دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+97142224045 :
البريد اإللكتروني:
qicdubai@qicuae.com
www.qicuae.com
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فرع أبو ظبي

متجر رقم  ،1الطابق األرضي ،مبنى
المنارة بالزا
في الجهة المقابلة من مركز مدينة زايد
للتسوق ،شارع المرور ،ص ب،73797 :
أبوظبي ،اإلمارات
هاتف+97١ ٢٦٧٦٩٤٦٦ :
البريد اإللكتروني:

الشركة الكويتية القطرية للتأمين
الطابق الثامن ،برج جاسم ،شارع السور،
المرقاب ،الكويت
ص ب ،25137 :الصفاة13112 :
هاتف+٩٦٥ ٢٢٩٦٠١٦٠ :
البريد اإللكترونيqic@qickwt.com :
www.qickwt.com

مكاتب الشركة العمانية
القطرية للتأمين

مكتب الشركة
الطابق الرابع ،محل رقم  ،401 -407مبنى
مركز النورس التجاري مبنى رقم ،179/1
مربع رقم  ،3_17القطعة رقم  ،41الطريق
رقم  ،281بالقرب من  HSBCص ب،3660 :
ب.سى ،112 :الخوير ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٣٣٣ :
الفاكس+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٣٩٩ :
البريد اإللكترونيcontact@oqic.com :
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منفذ بيع الخوير

الطابق األرضي ،محل رقم ،2
مركز النورس التجاري ،مبنى رقم
 ،179/1مربع رقم  ،3_17قطعة رقم ،41
طريق رقم  ،281بالقرب من بنك ،HSBC
ص ب ،3660 :ب.سى112 :
الخوير ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٩٢٦٥٠٩٩٢ :
فرع روي
متجر رقم  ،64مبنى رقم ،1725
مربع رقم  ،127المنطقة .مطرح،
مقابل البنك الوطني العماني CBD -
الفرع ،روي ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٩٨٠٤٧٨٥٩ :
فاكس+٩٦٨ ٢٤٧٥٥٨١٥ :
فرع الخوض
مبنى رقم  ،312قطعة رقم ،614
طريق رقم  ،2712مربع رقم331 .
خوض تجاري ،الخوض ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٢٢٤ :
فرع صاللة
متجر رقم  ،6 - 5مربع رقم1 .
قطعة رقم  ،D/81مبنى الرازيخ
السوق المركزي ،صاللة ،سلطنة عمان
فرع افنيوز مول
محل رقم  ،A/12مبنى رقم 33
مربع رقم ،235 .قطعة رقم ،891
طريق رقم  ،135أفنيوز مول
الجنوبية ،الخوير ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٩٣٢٩٧٣٩٢ :

فرع العامرات
محل رقم  .1مبنى رقم ،904
قطعة رقم  ،9الطريق رقم ،1522
مربع رقم  ،415بجانب فرع عمانتل
الجديد شارع الهجر ،العامرات،
سلطنة عمان
فرع صحار
متجر رقم  ،253قطعة رقم ،321
مربع رقم  ،2248الوقيبة،
صحار ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٥٦٣٧٠ :
فرع نزوى
محل رقم  ،F-2قطعة رقم  ،2نزوى
جراند مول ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٣٥٠ :
فرع بركاء
متجر رقم  ،7-8بالقرب من ميشلين
تاير ،بالقرب من بنك عمان العرب
بركاء ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٠٠٠٦٧ :
فرع مابيلال
محل رقم  ،M 811مبنى .Bo
 ،811قطعة رقم  ،2223مربع رقم
 ،355مابيال ،سلطنة عمان
هاتف+٩٦٨ ٢٤٧٦٥٣٥٠ :

كيو .اي .ال ()QEL

إعادة التأمين

شركة قطر للتأمين أوروبا
المحدودة ،مالطا

قطر إلعادة التأمين

هاتف+٣٥٦٢٠٩٢٨٨٨٨ :
البريد اإللكتروني:

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

شركة قطر للتأمين أوروبا
المحدودة ،إيطاليا
هاتف+٣٩٠٢٨٦١٩١٤ :
البريد اإللكتروني:

QEL.info.it@qiceuropeltd.it

شركة قطر للتأمين أوروبا
المحدودة ،المملكة المتحدة
هاتف+٤٤٠٢٠٣٥٩٨٨٧٧٠ :
البريد اإللكتروني:

QEL-info.uk@qiceuropeltd.uk
www.qiceuropeltd.uk

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة،
برمودا
هاتف+ ١٤٤١٤٠٠٥٠٠٠ :

www.qatarreinsurance.com

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة
 مكتب زيورخهاتف+ ٤١٤٤٢٠٧٨٥٨٥ :

www.qatarreinsurance.com

أنتاريس  -سنغافورة

أندريتنج آسيا بي تي أي ليمتد
سنغافورة
هاتف+ 6569112790 :
البريد اإللكتروني :

info@antaresunderwriting.com

أنتاريس  -شنغهاي
جزء من لويدز لندن
منصة الصين
هاتف+ 862161628120 :
البريد اإللكتروني :

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة
 -مكتب دبي

info@antaresunderwriting.com

www.qatarreinsurance.com

ماركرستدي

هاتف+٩٧١٤٣٠٢٣٤٤٤ :

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة
 مكتب لندنهاتف+ 442035988700 :

www.qatarreinsurance.com

أنتاريس

أنتاريس ماناجينغ
أجنسي ليمتد ،المملكة المتحدة

شركة قطر
للتأمين العالمية
خدمات شركة قطر للتأمين
العالمية المحدودة ،المملكة
المتحدة
هاتف+٤٤ )٠( ٢٠ ٧٩٥٩ ١٩٠٠ :
www.qicglobal.com

إدارة األصول
قطر

إبيكور إلدارة اإلستثمار

مكتب ريج :الطابق الثالث
مبنى الملحق شركة قطر للتأمين
شارع التأمين ،الخليج الغربي،
الدوحة ،قطر
هاتف+٩٧٤ ٤٤٩٦٢٢٣٣ :
info@qicgroup.com.qa
www.qatarinsurance.com

كيو .ال .ام
لتأمينات الحياة
والتأمين الصحي
قطر

شركة كيو .ال .ام لتأمينات
الحياة والتأمين الصحي
شارع التأمين ،الخليج الغربي
ص ب201233 :
الدوحة قطر
هاتف+٩٧٤ ٤٤٠٤٠٦٠٠ :
البريد اإللكتروني:

customercare@qlm.com.qa
www.qlm.com.qa

شركة زينيث للتأمين ،جبل طارق
شركة ماركرستدي التأمين
المحدودة ،جبل طارق
شركة سانت جوليانس للتأمين
المحدودة ،جبل طارق
هاتف+٣٥٠ ٢٠٠ ٤٨٤٨٨ :
www.zenith.gi

هاتف+٤٤ )٠(٢٠٧٩٥٩١٩٠٠ :
البريد اإللكتروني :

info@antaresunderwriting.com
www.antaresunderwriting.com
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