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معلومات أساسية 
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للتأمين

9.8 مليار ر.ق
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شركة قطر للتأمين 

20222021202020192018مليون ريال قطري

 11,823  12,060  12,202  9,922  9,848 إجمالي األقساط

 519  282 (595)  643  25 نتائج االكتتاب

 646  651  101  616 (648) صافي الربح العائد إلى الشركة األم

 826  1,036  1,366  1,083  834 االستثمار واإليرادات األخرى

 23,639  25,079  25,680  26,514  20,303 النقد واالستثمارات

 39,165  39,415  42,741  43,682  38,155 إجمالي األصول

 حقوق ملكية المساهمين في
الشركة األم

 6,319  8,419  8,206  8,453  7,726 

20222021202020192018أسهم شركة قطر للتأمين

 0,174  0,174 (0,004)  0,143 (0,242) ربحية السهم )ريال قطري)

 القيمة السوقية 
)مليون ريال قطري)

 6,281  8,982  7,715  10,321  11,449 

 توزيعات األرباح للسهم الواحد 
)ريال قطري)

 -  0,10  -    0,15  1,5 

 سعر السهم في 31 ديسمبر
 )ريال قطري)

 1,92  2,75  2,36  3,16  35,90 

 القيمة الدفترية للسهم 
)ريال قطري)

 1,93  2,58  2,51  2,59  2,37 

تم تخفيض القيمة االسمية للسهم العادي من 1٠ ريال قطري إلى 1 ريال قطري اعتباًرا من ٢7 يونيو ٢٠19.

ايه ام بستستاندرد آند بورز
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 الرؤية
كأكبر  بها  االعتراف  يتم  أن  في  للتأمين  قطر  مجموعة  رؤية  تتمثل 

مجموعة تأمين في العالم وأكثرها ثقة.

المهمة
تتمحور مهمة المجموعة ضمن نظرتها المستقبلية حول الحفاظ على 
دافعنا للنمو والتميز من خالل االبتكار والتنويع والقيادة المسؤولة. 
نهدف من خالل التحالفات والشراكات االستراتيجية الحالية والجديدة 

إلى إنشاء اإلطار األمثل للتنمية ذات الربحية.

بيان القيم
ونعترف  موظف  كل  مجهودات  للتأمين  قطر  مجموعة  في  نقّدر 

بمساهمته المميزة. 

ونقّدر جهود موظفينا ومشاريعهم ومساهماتهم وآرائهم.

مجموعتنا قائمة على ثقافة العمل الجماعي واالحترام والثقة المتبادلة. 
فيه،  يعمل  قد  مستوى  أي  في  واسعة  صالحيات  شخص  كل  ونمنح 

وبالتالي يكون متاًحا له أن يقدم مساهمات فريدة. 

يتم تشجيع كل موظف على أن يكون مسؤواًل عن أفعاله. 

نشجع موظفينا على تقديم مساهمات إيجابية ونعترف باالبتكار ونكافئ 
التميز. 

نعمل على ضمان وجود مكان عمل آمن، ونلتزم بجميع القوانين واللوائح، 
ونسعى جاهدين لتلبية توقعات ومتطلبات عمالئنا. 

البناءة واآلراء  التعليقات  لنا موثوق بهم. ونثّمن  نعتبر عمالئنا شركاء 
الصادق  النقد  نقبل  أعمالنا.  نموذج  في  لدمجها  ونسعى  الصريحة 

كمساهمة قّيمة لمنظمتنا. 

ونفي بالتزاماتنا تجاه مساهمينا وعمالئنا وموظفينا والمجتمع ككل.
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المسبوق،  غير  بالتضُخم   ٢٠٢٢ عام  في  قطر  دولة  في  االقتصادية  المناحي  تأثرت 
نتيجة  والمتكررة  المسبوقة  غير  الطبيعية  والكوارث  الجيوسياسية،  والتوترات 
البلدان  الحال في العديد من  المناخية وتداعيات جائحة كوفيد-19 مثلما  التغيرات 
حول العالم، فضًلا عن االضطرابات في سالسل اإلمداد. وبالرغم ذلك، استطاعت 
البالد تجاوز هذه األزمات والُمضي ُقدًما في تنفيذ ُخطط النمو مع االلتزام بالتنويع 

االقتصادي؛ بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠.

ه العالم نحو الرقمنة وتبني إبتكار التقنيات الجديدة، وفي  سرعت جائحة كوفيد-19 َتوجُّ
عام ٢٠٢٢، واصلت مجموعة قطر للتأمين تحقيق نتائج اقتصادية ُمبهرة، مدفوعة 
بزخم النجاحات التي حققتها على مدار السنوات السابقة، إلى جانب الحفاظ على 
ثقافة االبتكار، والتفوق التشغيلي ورفع مستوى الكفاءة اإلدارية، بأعيٍن َنْصب رضا 

العمالء.

أثبتت مجموعة قطر للتأمين بقاعدتها الرأسمالية القوية والمستقرة، في ظل البيئة 
المضطربة وظروف السوق الصعبة في عام ٢٠٢٢، قدرتها على الصمود ومواجهة 
مثل هذه التحديات الُكبرى واالضطرابات الُمتكررة؛ فنجحت المجموعة في توسعة 
في  ع  الَتَوسُّ عن  فضًلا  األرباح،  حجم  وزيادة  المحلية  السوق  في  أعمالها  قاعدة 
األنشطة اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكذلك الحد من 

ة والجاهزية للتقلبات الشديدة في العمليات الدولية. المخاطر الُمقِلقَّ

وبينما تتزايد المخاوف حول انتعاش االقتصاد العالمي، تشير العديد من العوامل 
قع أن تحقق نمًوا كبيًرا وأداًء قوًيا  إلى أن قطر تسير على النهج السليم ومن الُمتوَّ

في ٢٠٢3 والسنوات التالية.

ستواصل مجموعة قطر للتأمين لعب دورها كشريٍك أساسي في تنمية وتنويع 
االقتصاد القطري، فضًلا عن ريادة اآلفاق المستقبلية في مجال التأمين.

اد آفاق الُمستقبل روَّ
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األعمال ذات الركائز 
المتعددة لمجموعة 
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شركة قطر للتأمين )قطر للتأمين( 

األم  الشركة  للتأمين(،  )قطر  ق.  ع.  م.  ش.  للتأمين  قطر  شركة 
علًنا  مــدرجــة  تأمين  شركة  هــي  للتأمين،  قطر  شــركــات  لمجموعة 
اكتتاب  5٠ عاًما وبصمة  ثابت ألكثر من  أداء  البورصة مع سجل  في 
شركة  أول  وكــانــت   ،1964 عــام  فــي  للتأمين  قطر  تأسست  عالمية. 
مكانة  للتأمين  قطر  تحتل  والــيــوم،  قطر.  دولــة  فــي  محلية  تأمين 
رائدة في سوق التأمين في دولة قطر وهي شركة التأمين األبرز في 
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
إفريقيا. لدى شركة قطر للتأمين مكاتب فرعية في دبي وأبو ظبي. 
التأمينات  من  تتراوح  والتي  المتنوعة  للتأمين  قطر  محفظة  تعتبر 
واستحقاقات  والقوارب،  والسفر،  والمنزل،  )السيارات،  الشخصية 
والــطــيــران  )الــطــاقــة  الــتــجــاريــة  والــتــأمــيــنــات  الشخصية(  الــحــوادث 
الــتــجــاريــة والطبية  الــبــحــريــة والــعــقــارات واألنــشــطــة  ــمــجــاالت  وال
هي  الخدمات  وتقديم  الممتاز  التوزيع  إلى  باإلضافة  والسيارات(، 

العوامل الرئيسية لنجاح الشركة. 
قطر للتأمين هي إحدى شركات التأمين األعلى تصنيًفا في منطقة 
الخليج حيث حصلت على تصنيف »A- )ممتاز(« من إيه. إم. بيست 
و »A-« من ستاندرد آند بورز )إس آند بي(.  قطر للتأمين هي أيًضا 
واحدة من أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا من حيث إجمالي األقساط المكتتبة وإجمالي األصول. وهي 
مليار   5.5 من  أكثر  السوقية  قيمتها  وتبلغ  بورصة قطر  في  مدرجة 
االتجاه  ضمن  رئيسًيا  ا  دوًر واالبتكار  الرقمنة  تلعب  قطري.  ريــال 
االستراتيجي بشركة قطر للتأمين. تتبني المجموعة برنامج التحول 
جديدة  إمكانات  إطــالق  بهدف  المؤسسة  مستوى  على  الرقمي 
مكاسب  وتعظيم  الــعــمــالء  تــجــربــة  وتحسين  الــتــأمــيــن  لــعــروض 
عبر  تأمين  شركة  كأفضل  مؤخًرا  للتأمين  قطر  تتويج  تم  الكفاءة. 
اإلنترنت في الشرق األوسط في حفل توزيع جوائز جلوبال بانكنج آند 

فاينانس ريفيو لعام ٢٠٢٢.

الشركة الكويتية القطرية للتأمين )الكويتية القطرية للتأمين( 

تأسست الشركة الكويتية القطرية للتأمين في عام ٢٠٠4، وهي شركة 
للتأمين  القطرية  الكويتية  تقدم  للتأمين.  قطر  لمجموعة  تابعة 
المبتكرة  التجزئة  حلول  بتقديم  وتؤمن  التقليدية  التأمين  منتجات 
شرائح  من  شريحة  لكل  والسيارات  والسفر  المنازل  على  للتأمين 
التأمين  خدمات  للتأمين  القطرية  الكويتية  تقدم  عمالئها.  قاعدة 
في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتساعد على ربط مصالح 

التأمين الخارجية من خالل شبكتها العالمية.

الشركة العمانية القطرية للتأمين )العمانية القطرية 
للتأمين(

القطرية  )العمانية  للتأمين  القطرية  العمانية  الشركة  تأسست 
للتأمين( في عام ٢٠٠4، وهي شركة تابعة لمجموعة قطر للتأمين، التي 
تتمتع ببصمة اكتتاب عالمية منتشرة في جميع قارات العالم. تؤمن 
للتأمين  المبتكرة  التجزئة  حلول  بتقديم  للتأمين  القطرية  العمانية 
قاعدة  شرائح  من  شريحة  لكل  والسيارات  والسفر  المنازل  على 
عمالئها. تقدم العمانية القطرية للتأمين أيًضا خدمات التأمين في 
مصالح  ربــط  على  وتساعد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  جميع 

التأمين الخارجية من خالل شبكتها العالمية.

أنتاريس إلعادة التأمين )المعروفة سابًقا باسم قطر إلعادة 
التأمين(

)المعروفة سابًقا باسم  المحدودة  التأمين  أنتاريس إلعادة  شركة 
تأمين  إعــادة  شركة  هي  المحدودة«(،  التأمين  إلعــادة  قطر  »شركة 
وهي  الرابعة،  الدرجة  من  برمودا  مقرها  الخطوط  متعددة  عالمية 
الممتلكات  مجال  في  الرئيسية  األعمال  جميع خطوط  في  مكتتبة 
التأمين  إلعــادة  أنتاريس  شركة  مقر  يقع  والتخصصات.  والحوادث 
في برمودا ولها مقرات فرعية في زيورخ ولندن بالقرب من أسواق 
إعادة التأمين الرئيسية في العالم والعمليات األساسية لعمالئها. 
وتستفيد الشركة، المدعومة بضمان من الشركة األم؛ شركة قطر 
للتأمين، من قاعدة رأس المال القوية لشركة قطر للتأمين. حصلت 
الشركة على تصنيف »A-« من إس آند بي و »A- )ممتاز(« من إيه. 

إم. بيست. 

أنتاريس )لويدز لندن(

)أنتاريس( في لويدز  أنتاريس مانجينج أجنسي ليمتد  تعمل شركة 
لندن، وهي سوق التأمين وإعادة التأمين العالمية الرائدة في العالم. 
التأمين  شركة  تعمل  وسنغافورة.  لندن  في  مقرات  أنتاريس  لدى 

وإعادة التأمين المتخصصة هذه، وهي شركة تابعة لمجموعة قطر 
1٢74( وتشتهر بخدماتها  لويدز سينديكيت  لـ  إداري  )كوكيل  للتأمين 
فريقها  خالل  من  العالم.  أنحاء  جميع  في  تقدمها  التي  النموذجية 
مجموعة  أنتاريس  تقدم  التأمين،  شركات  من  العالية  الخبرة  ذو 
متنوعة من خدمات التأمين على الممتلكات وإعادة التأمين والتأمين 
ضد الحوادث والتأمين المتخصص في جميع أنحاء العالم. بفضل 
كفاءة العمليات والخدمة الفائقة للعمالء، ال توفر أنتاريس الجودة 
اتباع  أيــًضــا، مــع خــالل  بــل تضمن االســتــمــراريــة  واألمـــان فحسب، 
نهج ثابت لنقل المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، تستفيد أنتاريس من 
تصنيفات األمان القوية »A+« من إس آند بي و »A )ممتازة(« من 

إيه. إم. بيست المخصصة لـ لويدز لندن.

شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة  

قطر للتأمين أوروبا المحدودة )قطر للتأمين أوروربا( هي شركة تأمين 
مقرها مالطا ولديها أيًضا مقر فرعي في لندن. قطر للتأمين أوروبا 
التأمين  أنتاريس إلعادة  بالكامل لشركة  هي شركة فرعية مملوكة 
ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا )MFSأ( . يتضمن 
الحصول  يتم  ــذي  وال التأمين  في  االكتتاب  الشركة  أعمال  نموذج 
 )MGAs( عليه من خالل الوكالء اإلداريين العموم المختارين بعناية
EE( وشركاء التأمين المشترك عبر المنطقة االقتصادية األوروبية

أ( . وهي مدعومة بضمان كامل من قطر للتأمين، وتستفيد شركة 
قطر للتأمين أوروبا من القاعدة الرأسمالية لمجموعة قطر للتأمين. 

تم تصنيف الشركة بـ »A-« من قبل إس آند بي.

شركة إبيكور إلدارة االستثمار ذ. م. م. 

باعتبارها شركة تابعة بنسبة 1٠٠٪ لشركة قطر للتأمين، تم تأسيس 
إبيكور إلدارة االستثمار في مركز قطر المالي )QFج(  وهي مرخصة 
ومنظمة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال )QFCRأ( . تأسست 
االستثمارية  المحافظ  وتــوجــه  تــديــر  وهــي   ،٢٠19 مــايــو  فــي  الــشــركــة 
األخــرى  االستثمارية  والمنتجات  االستثمار  وصــنــاديــق  التقديرية 
الطرف  لعمالء  وكذلك  للتأمين  قطر  لمجموعة  التابعة  للكيانات 
الثالث. تدير إبيكور إلدارة االستثمار أكثر من 7 مليارات دوالر أمريكي 

من األصول االستثمارية عبر األسهم والدخل الثابت والعقارات.

شركة إبيكور إلدارة االستثمارات اإلسالمية 

مشروع  هي   )EIIM( اإلسالمية  االستثمارات  إلدارة  إبيكور  شركة 
انفست  كيو  وشــركــة   )٪51( للتأمين  قطر  مجموعة  بين  مشترك 
ذ.م.م. )49٪( التي بدأت نشاطها في عام ٢٠٢٢. وعلى غرار إبيكور إلدارة 
االستثمار، فإن إبيكور إلدارة االستثمارات اإلسالمية مسجلة أيًضا 
للمال وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم  في مركز قطر 
مركز قطر للمال. تقوم إبيكور إلدارة االستثمارات اإلسالمية بإدارة 
وتقديم المشورة بشأن المحافظ االستثمارية التقديرية وصناديق 
االستثمار وغيرها من المنتجات، وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. 

شركة قطر للتأمين العقاري )قطر للتأمين العقاري(

العقاري(،  للتأمين  )قطر  المحدودة  العقاري  للتأمين  قطر  شركة 
متخصصة  للتأمين،  قطر  لمجموعة   ٪1٠٠ بنسبة  تابعة  شركة  وهي 
األصــول  من  الشركة  محفظة  تتكون  العقارية.  االستثمارات  في 
العقارية في قطر. تستثمر شركة قطر للتأمين العقاري في األصول 
العقارية الُمدّرة للدخل مع مستأجرين رئيسيين، بهدف تحقيق ربح 

من الدخل اإليجاري.

عنود تكنولوجيز )أنود تيك(

تيك( في مركز قطر  تكنولوجيز ذ.م.م. )عنود  تأسست شركة عنود 
للمال في عام ٢٠٢٠ كشركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة قطر 
سويس  مع  الوثيق  التعاون  خــالل  من  تيك  عنود  تعمل  للتأمين. 
إلعادة التأمين )إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم( وتقدم 
عنود+، وهي منصة تأمين تكنولوجيا المعلومات األفضل في فئتها، 
خدماتها لشركات التأمين في األسواق المتقدمة والناشئة على حد 
سواء. كحل مطور داخلًيا يستخدم التكنولوجيا الرقمية، توفر عنود+ 
التأمين نظاًما فعاًلا وشامًلا إلدارة كل جانب من جوانب  لشركات 
رؤية  مع  الشركة  استراتيجية  تتماشى  بها.  الخاصة  التأمين  برامج 
لغرض  الرقمي  االقتصاد  تؤكد على تطوير  التي   ،٢٠3٠ الوطنية  قطر 
تمكين القطاع الخاص وبالتالي تقليل اعتماد الدولة على الصناعات 

الهيدروكربونية.
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الّسادة الُمساِهمون الِكرام، 

٢٠٢٢م.  لعام  للتأمين  قطر  لمجموعة  السنوي  التقرير  لكم  أقــدم  أن  يسعدني 
واستهله بقول أن مجموعة قطر للتأمين أثبتت مرة أخرى قدرتها على الصمود في 
ظل بيئة اقتصادية مضطربة تمثلت في تضخم غير مسبوق هذا العام، وتوترات 
التحديات،  تلك  وبالرغم من كل  االقتصادي.  االنتعاش  جيوسياسية وضعف في 
المنطقة، وذلك  الرائدة في  التأمين  المجموعة على مكانتها كمجموعة  حافظت 
من خالل تنفيذها لالستراتيجية التي حددها مجلس اإلدارة الموقر بما يتوافق مع 
رؤية قطر ٢٠3٠ في ظل القيادة الرشيدة ألمير البالد المفدى – حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه هللا. 

تستند استراتيجية مجموعة قطر للتأمين على ثقافة االنضباط والتعاون واالبتكار، 
الثقافة  التي مكنتها من تحقيق نجاحات وتميز على مدار 59 عامًا، وباالتزام بهذه 
ذاتها والتنفيذ الدؤوب للخطة االستراتيجية في توسيع األعمال منخفضة التقلب 
أوكد لكم – من  إفريقيا،  تنويع محفظة أعمالنا في الشرق األوسط وشمال  مع 
نجاحات  وستحقق  والتوسع،  النمو  في  ستستمر  المجموعة  أن   – هذا  موقعي 

مبهرة فالعام القادم. 

سنظل نركز على الكفاءة اإلدارية، والتفوق التشغيلي والرقمنة الكاملة لعمليات 
والمساهمة  السهم  على  العائد  تعزيز  أولويتنا متمثلة في  المجموعة، وستظل 

بشكل فعال في مسيرة نمو االقتصاد الوطني. 

وبالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، أود أن أعرب عن خالص تقديري 
وامتناني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير لبالد المفدى على قيادته 
الحكيمة وتوجيهاته االستراتيجية. بدعمكم وثقتكم، سوف تواصل مجموعة قطر 
للتأمين المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ وأهداف التنمية المستدامة 

في دولة قطر.  

السيد/ خليفة عبد هللا تركي السبيعي 
العضو المنتدب

 رسالة
رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب
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أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ خلف أحمد المناعي 
عضــو المجلس

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 
عضــو مستقل

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني  
عضــو المجلس

السيد/ خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني
عضــو مستقل

السيد/ محمد جاسم محمد جيده 
عضــو المجلس

السيد/ حسن بن حسن المال الجفيري
عضــو المجلس

السيد/ علي يوسف حسين كمال
عضــو المجلس

السيد/ علي حسين إبراهيم الفردان
عضــو المجلس

الشيخ تميم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
عضــو المجلس
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السادة المساهمين المحترمين ، ، ، ، 

القدرة على المرونة في بيئة عالمية مليئة 
بالتحديات 

كان عام ٢٠٢٢م عاًما مليًئا بالتحديات على مستوى العالم  ، 
مثل التضخم غير المسبوق  ، وتوترات جغرافية سياسية  
، وانقطاعات في سلسلة اإلمــداد  ، واألحــداث الطبيعية 
الخطيرة والمتكررة التي تتصل بالتغير المناخي ، وضعف 
انحسار جائحة  ، حيث جاء  العالمي  االقتصادي  االنتعاش 
الت  كوفيد-19 بشكل أبطأ مما كنا نأمل ٠ وقد ازدادت معدَّ
الحاد  ــفــاع  االرت نتيجة  ســريــع  بشكل  والــفــائــدة  التضخم 
بسبب  التأمين  صناعة  تلقت  وقــد   ٠ الطاقة  أســعــار  فــي 
اضطراب سوق رأس المال ، وخسائر الكوارث الطبيعية 
العالية ، بما في ذلك إعصار إيان ـ ثاني أعلى خسارة مؤمنة 
ت ضربة كبيرة للنتائج  في التاريخ ، وانخفاض القدرة ، تلقَّ

الفنية ، والدخل من االستثمار ، واإليرادات ٠ 
ت الزيادة الحادة في طلب السلع ، والمواد ، والعمالة  وأدَّ
، وقطع غيار السيارات ، والمركبات المستأجرة ، باإلضافة 
إلى  ت  أدَّ  ، المستمرة  اإلمـــداد  سلسلة  اضــطــرابــات  إلــى 
زيادة تكاليف المطالبات خالل العام للتأمينات الشخصية 

وتأمينات الشركات ٠ 
ــرة أخــــرى قــدرتــهــا  ــد أثــبــتــت شــركــة قــطــر لــلــتــأمــيــن مــ وقــ
ــذه الــبــيــئــة الــمــضــطــربــة خــالل  عــلــى الــصــمــود فــي ظــل هـ
القوية الرأسمالية  قاعدتها  بفضل  وذلــك   ، ٢٠٢٢م   عــام 
 والمستقرة ، ونجحت في التوسع في العمليات المربحة 
في السوق المحلي داخل دولة قطر وفي منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ، مع الحد من التعرض لمخاطر 

التقلب الشديد في عملياتها العالمية ٠ 

الخروج من األعمال التجارية الدولية المباشرة 
منخفضة هامش الربحية والخاسرة 

للخروج من عمليات  المجموعة  واتساًقا مع استراتيجية 
تسبب  والتي  الربحية  هامش  منخفضة  الدولية  التأمين 
الخسارة ، فقد تقرر تصفية االستثمار في شركات التأمين 
 ٠ تأمين ماركرستادي(  الموجودة في جبل طارق )شركات 
للتأمين عرض شراء من مشتري  وقد تلقت شركة قطر 
المفاوضات  قيد  والعرض   ، طيبة  سمعة  ذو  ِسي  مؤسَّ
ذات  الرقابية  الجهات  لموافقات  البيع  عملية  وتخضع   ٠

الصلة ٠ 

توسيع نطاق تواجدنا ليشمل أعمال التأمين 
المباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

في  تــواجــدهــا  نــطــاق  لتوسيع  استراتيجيتها  مــن  وكــجــزء 
سوق التأمين المباشر بمجلس التعاون الخليجي وشمال 
أفريقيا ، أنهت شركة قطر للتأمين مؤخًرا من خالل شركتها 
التابعة بعمان ، الشركة العمانية القطرية للتأمين »ش ٠م 
٠ع ٠ع ٠« ، أنهت عملية االستحواذ على شركة تأمين محلية 
ر  عمانية رائدة – الرؤية للتأمين »ش ٠م ٠ع ٠ع ٠« ، حيث ُتوفِّ
واالقتصادية   ، واالجتماعية   ، السياسية  العمانية  البيئة 
توقعات  ر  ُتوفِّ  ، الجيدة  بالحوكمة  والمتميزة  المستقرة 
، يمثل  ٠ وفي هذا السياق  التأمين  نمو إيجابية في قطاع 
تواجد  نطاق  لتوسيع  جيدة  فرصة  الهام  االستحواذ  هذا 
داخل  مربح  مباشر  تأمين  سوق  في  للتأمين  قطر  شركة 

منطقة مجلس التعاون الخليجي ٠ 

تعزيز االستفادة من قدراتنا في إدارة األصول 

إدارة  القوي  في مجال  عالوة على توسيع تواجد الشركة 
االستثمار ، فقد شهد عام ٢٠٢٢م تأسيس شركة إيبيكيور 
اإلسالمية إلدارة االستثمارات )ش ٠ذ ٠م ٠م ٠( والمملوكة 
بشكل مشترك لكل من شركة قطر للتأمين )حصة بنسبة 
)51٪( عبر مجموعة إيبيكيور القابضة ش ٠ذ ٠م ٠م ٠( ، وكيو 
إنفست )49٪( ٠ وُتدير شركة إيبيكيور إلدارة االستثمارات ، 
للتأمين  بالكامل لشركة قطر  تابعة مملوكة  وهي شركة 
وواحدة من كبريات الشركات المتخصصة في قطاع إدارة 
متنوعة  استثمارية  أصــوًلا  ُتدير   ، قطر  في  االستثمارات 
لعمالئها تجاوز قيمتها )7( مليار دوالر أمريكي ، كما تمتلك 
سجًلا حافًلا من األداء االستثماري المتميز ٠ وُتعد شركة 
إيبيكيور اإلسالمية إلدارة االستثمارات ، المملوكة بشكل 
مشترك لكل من شركة قطر للتأمين )51٪( وكيو إنفست 
)49٪( ، ُتعد كياًنا متوافًقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

تقرير مجلس اإلدارة

شركة قطر للتأمين
عن عام 2022م

 يسر مجلس إدارة شركة قطر
 للتأمين تقديم التقرير السنوي

 الثامن والخمسين للشركة،
 والذي يتضمن أنشطة شركة

 قطر للتأمين  ، والقوائم المالية
 الموحدة لعام 2022م، ونظرة

  مستقبلية لعام 2023م 0
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٠ وسيركز  للمال  تنظيم مركز قطر  لرقابة هيئة  ، ويخضع 
أنشطة  من  واسعة  مجموعة  تقديم  على  الجديد  الكيان 
إدارة األصول اإلسالمية ، بدايًة من االستثمارات ووصوًلا 
اإلســالمــيــة  االســتــثــمــارات  منتجات  وهيكلة  تــطــويــر  إلـــى 

المبتكرة ٠ 

الرائد اإلقليمي في قدرات الرقمنة 

فعالة  رقمية  قـــدرات  ببناء  للتأمين  قطر  شــركــة  تلتزم 
وتطوير تجربة العميل الرقمية ، وتوسيع وإعادة تشكيل 
الــتــأمــيــن الــرقــمــي فــي منطقة الــشــرق األوســـط  مــجــال 
وشمال أفريقيا من خالل االبتكار واالستثمار في منصات 
الرقمية«  إدارة »شركاء المشاريع  ٠ وُيعد إنشاء  الرقمنة 
وإطالقها في عام ٢٠٢٢م حدًثا هاًما في هذه الرحلة الرقمية ٠ 
يهدف هذا الذراع الجديد إلى بناء مشروعات رقمية جديدة 
، والمشاركة  الحالية  الخبرات واألصول  ، واالستفادة من 
مع العمالقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات 
الناشئة  الشركات  ، واالستثمار استراتيجًيا في مثل هذه 
تتوافق  التي  المبكرة  والــمــراحــل  العالية  اإلمــكــانــات  ذات 

وتتماشى جيًدا مع قصة النمو الرقمي للتأمين ٠ 
تقديًرا للتقدم الملحوظ الذي حققته شركة قطر للتأمين 
في قدرات الرقمنة ، حصلت الشركة على جوائز عديدة في 
إلكترونية  تأمين  شركة  »أفضل  ذلك  في  بما   ، ٢٠٢٢م  عام 
آند  بانكنج  جلوبال  جوائز مجلة  األوســط« من  الشرق  في 
قطر«  في  العام  تأمين  و«شركة   ، ٢٠٢٢م  ريفيو  فاينانس 
جوائز  في  العام«  لهذا  السيارات  على  التأمين  و«مبادرة   ،
 ، ٢٠٢٢م  اآلســيــويــة  التأمين  جــوائــز  فعاليات  ضمن  قطر 
و«أفضل شركة تأمين في قطر لهذا العام« للسنة الثانية 

على التوالي بحفل جوائز MENA IR  ٢٠٢3م.
وتفخر شركة قطر للتأمين باستضافتها هاكاثون تكنولوجيا 
التأمين األول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ، كــالود  وجوجل   ، ديلويت  شركة  مع  بالمشاركة  وذلــك   ،
وإدارة »شركاء المشاريع الرقمية« لشركة قطر للتأمين ، 
وذلك خالل هذا الحدث الذي تم من خالل وسائل التواصل 
عن ُبعد والذي استمر ليومين ، حيث تنافس )5٠( فريق من 
حوالي )33( دولة إلطالق تجربة عمالء متطورة في حلول 
التأمين ٠ كما تم استضافة ملتقى الشرق األوسط ٢٠٢٢م 

لتكنولوجيا التأمين ٠ 
في هذا الحدث األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط 
 ، التكنولوجيا  رواد  مــن  المئات  إلتقى   ، أفريقيا  وشــمــال 
تجربة  تطوير  لتصور   ، التأمين  ومبدعي   ، والمستثمرين 
خالل  من  الصحة  وتأمين  التنقل  قطاعات  في  العمالء 
ــدة فــي تــحــلــيــالت عمالقة  ــمــة جــدي ــراحــات وحــلــول قــيِّ اقــت
ونظام  اآللي  والتعلم   ، االصطناعي  والذكاء   ، التكنولوجيا 
تكنولوجيا التأمين المتكامل في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا ٠ 
وقد أظهر موقع شركة قطر للتأمين كأفضل شركة تأمين 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  متقدمة  رقمية 
أفريقيا ، أظهر قيمتها مرة أخرى حيث استمرت شركاتها 
المحلية في جذب مشروعات جديدة في ظل بيئة االنحسار 
مهم  جانب  أنها  الرقمية  الحلول  وتثبت   ٠ الوباء  بعد  وما 

ومفضل في مبيعات التأمينات الشخصية ٠  

ريادة التحول الرقمي من خالل شركة تقنيات عنود 

في  للتأمين  قطر  شركة  نجحت   ، الماضية  األعــوام  خــالل 
التأمين  تكنولوجًيا  رائدة في مجال  وضع نفسها كشركة 
شركة  وهي   ، تك«  »عنود  عنود  تقنيات  شركة  وُتواصل   ٠
عالمية في مجال تكنولوجيا التأمين تابعة لمجموعة قطر 
التأمين  بــرامــج  حلول  فــي  ورائـــد  عالمي  د  وُمـــزوِّ  ، للتأمين 
 Swiss Re ــدة  ــرائ ال التأمين  ــادة  إعـ شــركــة  مــع  بالتعاون   ،

العالمية ، ُتواصل عنود تك تسويق نظامها »عنود بلس« 
وتنفيذه بنجاح إلى الغير من شركات التأمين في األسواق 

المتطورة والناشئة ٠ 
وتنفيذ  فــي نشر  تــك«  »عــنــود  ، نجحت  ٢٠٢٢م  عــام  وخــالل 
تبادل  ُيتيح  مما   ، والترجمة  البيانات  لتبادل  أكــورد  منصة 
وربط   ، الفعلي  الوقت  في  والتحويل  والترجمة  البيانات 
٠ وُيتيح دمج منصة  التأمين  المعنية عبر قطاع  األطــراف 
»عنود  تأمين  بمنصة  والترجمة  البيانات  لــتــبــادل  ــورد  أكـ
واستقبال  إرســال  التأمين  شركات  من  للعمالء  بلس« 
رسائل أكورد إلعادة التأمين ، والمحاسبة التجارية الكبيرة 
اإلمكانات  ذوي  التجاريين  شركائهم  مــع  والمطالبات   ،

الرقمية في الداخل والخارج ٠    

دخل االستثمار المستقر والمتواصل 

أثبت   ، الخبرة  عالي  االستثمار  فريق  أثبت   ، ٢٠٢٢م  عام  في 
الشرق  منطقة  في  رائــد  استثمار  كبيت  جدارته  جديد  من 
ز على التوازن بين القطاعات  األوسط وشمال أفريقيا ، ُيركِّ
وعلى   ٠ االئتماني  التصنيف  وبين  المختلفة  االستثمارية 
أسواق  وتراجع   ، المالية  األســواق  اضطرابات  من  الرغم 
إال   ، الثابت  الدخل  ذات  المالية  األوراق  ، وهبوط  األسهم 
أن أداء محفظة الشركة كان قوًيا وأدى إلى تحقيق صافي 
أرباح استثمار ُتقدر ب )834( مليون ريال قطري لعام ٢٠٢٢م 
بعد  وذلــك   )٪4.8( الــســنــوي    االستثمار  عائد  بلغ  وقــد   ،

استبعاد مكاسب المرة الواحدة ٠ 
المحدودة  أنتاريس  شركة  رت  تصدَّ  ، القوة  لهذه  وإبـــراًزا 
)»أنـــتـــاريـــس«( ، وهـــي شــركــة تــعــمــل فـــي ســـوق لــويــدز 
تابعة  الــتــأمــيــن  ــادة  ــ وإعـ الــتــأمــيــن  مــجــال  فــي  متخصصة 
سوق  شــركــات  قائمة  رت  تــصــدَّ  ، للتأمين  قطر  لشركة 
لويدز كأفضل أداء للصناديق االستثمارية وفقًا لمتوسط 
األداء االستثماري بين شركات سوق لويدز ، حيث حققت 
مقابل   )٪3.6( نسبته  ســنــوي  اســتــثــمــار  عــائــد  مــتــوســط 
بلغت  لويدز  سوق  في  العاملة  الشركات  باقي  متوسط 
استثمار  عائد  إلى متوسط  استناًدا  ، وذلك   )٪1.6( نسبته 
٢٠19م  المالية  السنة  من  الفترة  خالل  سنوات  ثالث  لمدة 
حتى ٢٠٢1م ٠ كما ُصنِّفت شركة قطر للتأمين »أفضل بيت 
استثماري« للسنة الرابعة على التوالي من مجلة ذا أست ٠ 

تأثر أداء االكتتاب باألعمال المتوقفة والتضخم 

بلغ إجمالي األقساط المكتتبة للمجموعة لهذا العام مبلغ 
ريال  مليار   )9.9٢( بمبلغ  مقارنة  قطري  ريــال  مليار   )9.84(
قطري في عام ٢٠٢1م ، وبلغت أقساط التأمينات الشخصية 
المتحدة وأوروبا  المكتتبة في الشرق األوسط والمملكة 

نسبة )45٪( من إجمالي أقساط المجموعة ٠
وقد ساهمت العمليات الدولية للمجموعة – بما يشمل 
أنتاريس ، وشركة قطر إلعادة التأمين »قطر ري« الكائنة 
في  المحدودة  األوروبية  للتأمين  قطر  وشركة  برمودا  في 
مالطا ، ساهمت بإجمالي أقساط تأمين مكتتبة قدرها )7( 
ومع   ٠ المجموعة  أقساط  إجمالي  من  ريــال قطري  مليار 
بة للغاية خالل  التأمين العالمية متقلِّ ذلك ، ظلت أعمال 
المعاكسة  التأثيرات  مــن  مجموعة  مثَّلت  حيث   ، الــعــام 
ـ مثَّلت تحدًيا لقطاع التأمين ، وهي  الكبرى وغير المسبوقةـ 
والتوترات  المسبوق  غير  التضخم  عن  الناشئة  التأثيرات 

الجغرافية السياسية ٠ 
قياسية  بمستويات  ذروتـــه  بلغ  الـــذي   ، التضخم  وَرَفــــَع 
لعمليات  المطالبات  نسبة  َرَفـــَع   ، الحديث  الــتــاريــخ  فــي 
مباشر  بشكل  ــر  أثَّ مما   ، والمتوقفة  القديمة  المجموعة 
الــتــوتــرات  ــواصــل  ُت كما   ٠ التأميني  الــنــشــاط  فــائــض  على 
 ، أوكرانيا  ، خاصة حرب روسيا ضد  السياسية  الجغرافية 
وآثار جائحة كوفيد-19 ، ُتواصل إحداث اضطرابات سلسلة 
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اإلمداد ، وأسعار الطاقة ٠ ومن هذا المنطلق ، تأثرت نتائج 
المتوقفة للعمليات  التأميني من أعمالنا  النشاط  فائض 
، والتي كانت كبيرة بما يكفي لتؤثر على  ا  الدولية تأثًرا كبيًر
الباقية  األعمال  التي حققناها في  القوية  النهائية  النتيجة 
المستمرة ٠ وُيظهر قرار وقف مثل هذه األعمال المتقلبة 
نتائج إيجابية حيث يتالشى األثر السلبي لألعمال المتوقفة 

تدريجًيا بينما نحن نتقدم نحو سنوات اكتتاب جديدة ٠ 
ومن ناحية أخرى ، فإن أعمال المجموعة المحلية في قطر 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا سجلت مزيًدا من النمو 
مليار   )٢.8( يساوي  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي  في 
ريال قطري مقارنة بـ )٢.4(  مليار ريال قطري في عام ٢٠٢1م 
، وهو ما يمثل نمًوا بنسبة 18٪ في ٢٠٢٢م ٠ وتستمر أعمالنا 
يساهم  مما  المتميزة  مكانتها  على  الحفاظ  في  المحلية 

إيجابيًا في إجمالي أقساط وأرباح المجموعة ٠
أكثر  من  كــواحــدة  للتأمين  قطر  شركة  مكانة  أثبتت  لقد   
أثبتت   - المنطقة  فــي  تــقــدًمــا  الرقمية  التأمين  شــركــات 
في  المحلية  شركاتنا  استمرت  حيث   ، جديد  من  زها  تميُّ
جذب أعمال جديدة خالل الجائحة – متغلبًة على العقبات 
التي ُفرضت في بيئة استمرت فيها االجتماعات الشخصية 

والمعامالت المباشرة محظورة ٠ 
مليون   )٢5.4( ٢٠٢٢م  عام  في  التأميني  النشاط  فائض  بلغ 
قطري  ريــال  مليون   )643( بمبلغ  بالمقارنة  قطري  ريــال 

تحقق في عام ٢٠٢1م ٠ 

المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة والنتائج 
البارزة 

أبقت شركة قطر للتأمين على التزامها بالعمل بأقصى قدر 
ممكن من الكفاءة لمصلحة حملة وثائقها ومساهميها ٠ 
بانتظام على مدار  التكاليف  تقليص نسبة  لقد نجحنا في 
السنوات الماضية ، وواصلنا السير في هذا الطريق خالل 
نت الشركة من كفاءتها التشغيلية  عام ٢٠٢٢م ٠ ولقد حسَّ
االستثنائية بالفعل ، محققًة نسبة مصروفات لعملياتها 
عام  في   )٪5.9( بنسبة  مقارنة   ،  )٪5.3( بلغت  الرئيسية 

٢٠٢1م ٠ 
التنفيذ  إنــجــازات  ٢٠٢٢م  لــعــام  المالية  النتائج  وتعكس 
الــمــســتــمــر لــخــطــة شــركــة قــطــر لــلــتــأمــيــن االســتــراتــيــجــيــة 
ع في األعمال منخفضة التقلب مع تنويع محفظة  للتوسُّ
األوســط  بالشرق  للعمليات  الكاملة  والرقمنة  التأمين 
وشمال أفريقيا ٠ وقد ساعد ذلك في إنشاء منصة قوية 
وآمن   ، مالًيا  قوي  تأمين  كشريك  مكانتنا  لتعزيز  وفعالة 
خالل  المعنيين  المصلحة  أصــحــاب  لجميع  ومــســتــدام 

السنوات القادمة ٠ 

الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 
واالستدامة 

تلتزم شركة قطر للتأمين بضمان ممارسات عمل مسؤولة 
المحتملة  المخاطر  على  التعرُّف  خــالل  مــن  ومستدامة 
في   ، والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  للممارسات  الكامنة 
 ، التأمين  التي تشمل  التشغيلية  أعمالنا  جميع قطاعات 
وإعادة التأمين ، واالستثمارات ، وخدمات أخرى ، والحد من 
آثار هذه المخاطر ، والقضاء عليها ٠ كما تسعى الشركة 
البيئية  واستراتيجياتها  مبادئها  إرســـاء  لضمان  جــاهــدة 

واالجتماعية والحوكمة بالكامل في خطة عملها ٠ 
وفــي هــذا الــشــأن ، فــي عــام ٢٠٢٢م ، أنــشــأت شــركــة قطر 
واالجتماعية  البيئية  لــلــمــمــارســات  عــمــل  ــار  إطـ للتأمين 
ــذي اعـــتـــمـــده مــجــلــس  ــ ــ  والـــحـــوكـــمـــة ، وهـــــو اإلطــــــــار الـ
واالجتماعية  البيئية  للممارسات  لجنة  وأسست   ، اإلدارة 
والحوكمة واالستدامة للتركيز على أهداف الشركة البيئية 
التزامها  أعلنت  كما   ، وتوجيهها  والحوكمة  واالجتماعية 

ــاريــس لتقليل  بــدعــم مــســاعــي قــطــر بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ب
 )٪٢5( بنسبة  الــحــراري  االحتباس  غــازات  من  االنبعاثات 

بحلول عام ٢٠3٠م ٠ 
ــذ فــي االعــتــبــار الــتــزامــهــا بــالــمــمــارســات البيئية  ومــع األخـ
شركة  توقيع  ٢٠٢٢م  عــام  شهد   ، والحوكمة  واالجتماعية 
للبيئة-مبادئ  المتحدة  األمــم  برنامج  على  للتأمين  قطر 
شركة  أول  لتصبح   ، المستدام  للتأمين  التمويل  مبادرة 
ــك الــبــرنــامــج ٠  ــط تــوقــع على ذل تأمين فــي الــشــرق األوسـ
ولذلك إنضمت شركة قطر للتأمين إلى شبكة عالمية من 
الممارسات  بدمج  الملتزمون  بالتأمين  المعنية  الجهات 

البيئية واالجتماعية والحوكمة ٠ 

حملة »وقت التغيير«  للتوعية بالعالمة التجارية 

بعد تغيير عالمتها التجارية مؤخرًا ، شهد عام ٢٠٢٢م كذلك 
إطالق شركة قطر للتأمين حملتها الجديدة »وقت التغيير« 
للعالمة  الحملة  ج  تــروِّ حيث   ٠ التجارية  بعالمتها  للتوعية 
التجارية للشركة والتزامها باالبتكار وأن تكون مثاًلا ُيحتذى 

به ، للتشجيع على التغيير اإليجابي في المجتمع المحلي ٠
ــدة من  واحــ بــاعــتــبــارهــا  للتأمين  لــشــركــة قــطــر  وســيــكــون 
بها  المعترف  المباشر  للتأمين  التجارية  العالمات  أقــدم 
سيكون   ، أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
تركيز   ، والكفاءة  الدمج  من  كوفيد  بعد  ما  حقبة  في  لها 
المباشر  التأمين  قطاع  تنمية  من  بمزيد  للقيام  متجدد 
وتطويره بالمنطقة عن طريق تعزيز مكانتها كرائد رقمي 
في تكنولوجيا التأمين في التأمينات الشخصية ومجموعة 

أخرى من التأمينات المختارة ٠ 

ضمان حوكمة رشيدة للشركات

إمتثلت شركة قطر للتأمين بمتطلبات الحوكمة ومبادئها 
وفًقا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الــصــادر   ، الرئيسية  السوق  في 
الصادرة  التأمين  ، وطبًقا لمبادئ حوكمة شركات  المالية 
ح التقرير السنوي بشأن  عن مصرف قطر المركزي ، ويوضِّ
الحوكمة امتثال الشركة بنظام حوكمة الشركات ٠ سُيقدم 
قطر  هيئة  إلى  الحوكمة  بشأن  للشركة  السنوي  التقرير 
الجمعية  موافقة  على  الحصول  بعد  المالية  لــألســواق 

العمومية للشركة ٠ 

دعم رؤية قطر الوطنية 2030م للجيل التالي

الدولة في  للتأمين ملتزمة بدعم جهود  تظل شركة قطر 
وتمتلك   ، أساسي   بشكل  ٢٠3٠م  الوطنية  الرؤية  تحقيق 
الشركة سجل حافل في رعاية المواهب القطرية الشابة 
قيادية  مناصب  فــي  وضعهم  خــالل  مــن  بهم  واالرتـــقـــاء 
ومؤسسية ، نتيجًة لذلك ، وجد الشباب القطريون اليوم 

أماكن في عدة مناصب مختلفة في عمليات الشركة ٠ 
وفي  قياداتها  بين  التالي  الجيل  بدعم  الشركة  تفخر  كما 
تدريب  برنامج  عقد  خــالل  من  وذلــك   ، المناصب  مختلف 
صيفي آخر موجه في عام ٢٠٢٢م ٠ ُيصمم البرنامج لمساعدة 
المؤهلين من طالب المرحلة الثانوية والجامعيين للتعرف 
على االتجاه الذي يرغبون في سلوكه في حياتهم المهنية ، 

بينما يكتسبون خبرة أعمال مباشرة ٠
للتأمين  ــعــت شــركــة قطر  وقَّ ، فقد  ــك  ذل ــى  إل بــاإلضــافــة 
عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم فــي عـــام ٢٠٢٢م مــع أكــاديــمــيــة قطر 
لبرنامج  الشركة  دعم  يحدد  اتفاق  وهو   ، واألعمال  للمال 
أكاديمية قطر للمال واألعمال »كوادر مالية » ، وهي مبادرة 
مصممة للخريجين الجدد من الجنسين ، وتهدف إلى إعداد 
قادة أعمال للمستقبل وصناع القرار في قطاع الخدمات 
األداء  فجوة  سد  خالل  من  قطر  في  والمصرفية  المالية 

بين »األكاديمي والمهني« ٠ 
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دعم المبادرات التي تنهض بالتراث الثقافي 
القطري 

عالوة على ذلك ، فإن شركة قطر للتأمين لها تاريخ طويل 
 ، العريقة  التي تستعرض ثقافة قطر  من دعم األنشطة 
٢٠٢٢م  عام  في   ٠ وتراثهم  ببيئتهم  القطريين  ارتباط  وتعزز 
، على سبيل المثال ، دعمت شركة قطر للتأمين معرض 
سهيل ٢٠٢٢م - معرض كتارا الدولي للصيد والصقور ، الذي 
يعتبر المعرض الدولي األكبر لعرض الصقور ، والمخصص 

للحفاظ على فن الصيد والصقور والترويج لهما ٠ 
كما كانت شركة قطر للتأمين راعية مهرجان كتارا الدولي 
الحي  مؤسسة  تنظمه  حدث  وهو   ، ٢٠٢٢م  العربية  للخيل 
ونادي   ، للفروسية  القطري  االتحاد  بالتعاون مع  الثقافي 
تحت    ، قطر  ومؤسسة   ، القطري  والفروسية  السباق 
التزمت  ، كما  المفدى  األمير  السمو  رعاية حضرة صاحب 
للصحة  ج  ــروِّ ــ ُي حــدث  وهــو   – ٢٠٢3م  بــرعــايــة ســبــاق صمله 

الجيدة عن طريق أسلوب حياة أكثر نشاًطا٠ 

التصنيف االئتماني 

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز حصول شركة قطر للتأمين 
على التصنيف االئتماني )A-( مع نظرة مستقبلية مستقرة 
٠ وفي ديسمبر ٢٠٢٢م ، أكدت وكالة إيه إم بيست التصنيف 
نظرة  مع   ، ممتاز(   -A( على  بحصولها  للشركة  االئتماني 
مستقبلية مستقرة ٠ ويعكس ذلك التصنيف قوة المالءة 
إم  إيه  وكالة  قيَّمتها  والتي  للتأمين  قطر  لشركة  المالية 
بيست بأنها قوية للغاية ، باإلضافة إلى األداء التشغيلي 
المناسب ، وملف األعمال المحايد ، وُحسن إدارة المخاطر٠ 

النتائج التشغيلية في عام 2022م 

بلغت  مجمعة  خسارة  بصافي  تقريرًا  المجموعة  قدمت 
كاملة  ٢٠٢٢م  سنة  عن  وذلــك   ، قطري  ريــال  مليون   )637(
 )63٠( قــدره  ربــح  بصافي  بالمقارنة   ، األقلية  حصة  قبل   ،
 ، نتيجة لما تقدم   ٠ العام السابق  ريال قطري عن  مليون 

يقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح للعام ٢٠٢٢م ٠ 
وفي الوقت نفسه ، تواصل شركة قطر للتأمين إهتمامها 
في  دعمها  وتقدم   ، المجتمعية  بمسئولياتها  والتزامها 
عدة مجاالت ثقافية ، ورياضية ، وتعليمية ٠ وقد خصصت 
 )٪٢.5( نسبة  المبادرات  هــذه  لمثل  للتأمين  قطر  شركة 
داخل  عملياتها  عن  أرباحها  من  ريــال  مليون   )11.٠٠4( مبلغ 

قطر ُتدفع إلى صندوق دعم األنشطة ٠ 

النظرة المستقبلية للعام 2023م نتطلع لألمام 
بكل ثقة وتفاؤل 

ال   ، ٢٠٢3م  عــام  نحو  بتفاؤل  للتأمين  قطر  شركة  تتطلَّع 
تزال الشركة في مكانة جيدة بفضل مجموعة متنوعة من 
األعمال ، وتوزيع جغرافي متوازن ، ومصادر دخل متنوعة ، 

وستستمر في االستفادة من فرص األعمال الجيدة ٠
ظل  فــي  الشركة  مــرونــة  الماضية  الــســنــوات  أثبتت  لقد 
ظروف السوق الصعبة ، وأثبتت استراتيجيتنا قدرتها على 
التعرض  التقليل من  ، ومثال على ذلك  المرنة  االستجابة 
لألسواق العالمية المتقلبة ، مع التركيز المتجدد للتنمية 
والتوسع في أعمال التأمين المباشرة في منطقة الشرق 
الربحية  تحسين  طــريــق  عــن  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 

بالنمو المبتكر في التأمينات الشخصية ٠ 

لقد تم االعتراف بالدرجة العالية من األتمتة والرقمنة عبر 
، وذلك بحصد  أفريقيا  األوســط وشمال  الشرق  منطقة 
قطر  استثمارات  ق  وُتحقِّ  ٠ الجوائز  من  للعديد  الشركة 
وكان   ، للعمالء  متطورة  تجربة  المجال  هذا  في  للتأمين 
هذا األمر بالغ األهمية أثناء فترة اإلغالق بمناسبة جائحة 
أيضًا في  والرقمنة  األتمتة  أهمية  اآلن  تبين  وقد   ، كوفيد 

حقبة ما بعد الجائحة وهي حقبة شديدة التنافسية ٠
إن أعمالنا المستقرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ذات الربحية المستقرة ، جنًبا إلى جنب مع أعمالنا 
الدولية المتوازنة الخالية من المخاطر ، بعد التخلص من 
العمليات الخاسرة ، وباإلضافة إلى المحفظة االستثمارية 
المتنوعة ، وسجلنا االستثماري الحافل ، كل ذلك يدفعنا 
إلى التطلع إلى عام ٢٠٢3م واألعوام المقبلة بثقة وتفاؤل ٠ 

ويود مجلس إدارة شركة قطر للتأمين أن ُيعرب عن امتنانه 
لجهودهم  موظفيها  وجميع  المجموعة  إدارة  لفريق 
الحثيثة ، كما ُيوجه المجلس خالص الشكر إلى المساهمين 
ا ،  والعمالء الكرام على دعمهم المستمر للشركة ٠ وأخيًر
ُيعرب المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه للقيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير 
البالد المفدى ، ولحكومة دولة قطرالرشيدة ، على دعمهم 

المتواصل وتوجيهاتهم المتميزة ٠ 

وبالله التوفيق ،،،
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مجموعة قطر للتأمين 

رسالة
الرئيس التنفيذي

التوقعات االقتصادية 

األيــام، هيمنت  أداء قوي، ولكن على مدار  الجائحة عن  آثار  التعافي من  أنبأ  بدأ عام ٢٠٢٢ بمشاعر متفائلة في السوق حيث 
التحديات الكلية على البيئة االقتصادية التي أدت إلى نمو عالمي دون المستوى األمثل ومجموعة من الظروف غير المواتية 
األوكرانية  الروسية  الحرب  سيما  وال  الجيوسياسية،  التوترات  استمرت  التأمين.  لصناعة  تحدًيا  شكلت  التي  الرئيسية 

والتدفقات الخارجة من جائحة كوفيد-19 في التأثر على اضطرابات سلسلة التوريد وأسعار الطاقة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد ساعدت الظروف المالية القوية والتوقعات اإليجابية ألسعار الغاز قطر على تحقيق 
نتائج أفضل من العديد من االقتصادات األخرى في المنطقة. من المتوقع أن يحقق االقتصاد القطري نمًوا بنسبة ٪3.9 
في عام ٢٠٢٢ وفًقا لصندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يحقق نمًوا بنسبة 4.9٪ في عام ٢٠٢3 وفًقا ألحدث توقعات البنك 
الدولي. باإلضافة إلى ذلك، سوف يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطر العام المقبل هو األفضل في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
يتميز قطاع التأمين في قطر بأنه مهيأ لمزيد من التوسع في السنوات القادمة بسبب الوعي المتزايد بفوائد التأمين والنظم 
البيئية الناشئة للتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين التي تجعل من منتجات التأمين أكثر سهولة وذات أسعار معقولة 

باإلضافة إلى زيادة التدفق السياحي إلى دولة قطر بعد كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢. 

األداء المالي

إجمالي  إفريقيا من حيث  األوسط وشمال  الشرق  تأمين في منطقة  أكبر شركة  للتأمين( هي  للتأمين )قطر  شركة قطر 
التأمين واالستشارات العقارية والمالية. القيمة السوقية لشركة قطر  التأمين وإعادة  الناتج المحلي، وهي تقدم خدمات 
للتأمين البالغة 5.5 مليار دوالر وضعتها ضمن قائمة فوربس ألفضل 1٠٠ شركة في الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢. بلغ صافي 
أرباح االكتتاب للمجموعة في عام ٢٠٢٢ مبلغ xx مليون ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها xxx٪. ويعود ذلك إلى النجاح في إزالة 
المخاطر في عملياتنا الدولية، والتوسع في األنشطة منخفضة التقلب باإلضافة إلى تنويع محفظة أعمالنا وتكثيف جهود 

الرقمنة. 

أداء االستثمار

ساعدتنا االستراتيجية االستثمارية لشركة قطر للتأمين، المدعومة من فريق من الخبراء وذكائهم االستثماري المتميز، على 
اجتياز بيئة السوق الصعبة التي شابتها الشكوك الجيوسياسية واالقتصادية، وال سيما الحرب الروسية األوكرانية ومستوى 
التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة. بلغ صافي دخل االستثمار للمجموعة 871 مليون ريال قطري مقارنة بـ 1.1٢5 مليون 

ريال قطري في السنة المالية ٢٠٢1، وبلغ عائد االستثمار للسنة المالية ٢٠٢٢ 4.6٪ مقابل 5.1٪ في السنة المالية ٢٠٢1. 

شركة إبيكور إلدارة االستثمار 

شركة شركة إبيكور إلدارة االستثمار هي شركة تابعة بنسبة 1٠٠٪ لمجموعة قطر للتأمين، وهي شركة إدارة استثمار مرخصة 
مقرها مركز قطر المالي. تدير إبيكور المحافظ االستثمارية لكيانات مجموعة قطر للتأمين وتقوم أيًضا بتوسيع الخدمات 
للعمالء المؤسسيين من الغير. في السنة المالية ٢٠٢٢، استحوذت مجموعة قطر للتأمين على حصة 51٪ في أعمال إدارة 
االستحواذ  هذا  يسمح  اإلسالمية.  االستثمارات  إلدارة  إبيكور  شركة  إلى  تسميتها  وأعــادت  انفست  كيو  في  االستثمار 
لمجموعة قطر للتأمين بتقديم الحلول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى حلول االستثمار التقليدية لعمالئها. 
تعد إبيكور )بما في ذلك إبيكور اإلسالمية( واحدة من أكبر شركات إدارة االستثمار في قطر بأصول مدارة تتجاوز 7 مليار دوالر 

أمريكي. 
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عنود تكنولوجيز

عنود  الــعــالــمــيــة  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  شــركــة  أعــلــنــت 
وتكامل  إطــالق  نجاح  عن  بالكامل  المملوكة  تكنولوجيز 
منصة تبادل البيانات أكورد والمترجم )ADEPT(. تتيح هذه 
الوقت  في  والتحويل  والترجمة  البيانات  تبادل  المنصة 
الفعلي، وربط الشركاء االستراتيجيين عبر صناعة التأمين. 
أكــورد  لحلول  مــزود  عضو  وهــي  تيك،  عنود  شركة  قامت 
بدمج  أكـــورد،  حــلــول  لمجموعة  مــرخــص  تكامل  وشــريــك 
أجل تمكين عمالء  للتأمين من  ADEPT في منصة عنود+ 
المطالبات  رسائل  واستقبال  إرســال  من  لديها  التأمين 
التأمين  إلعــادة  العالمية  أكــورد  لـ  المحاسبية  والرسائل 
شركائها  مــع  )GRLج(   الــكــبــيــرة  الــتــجــاريــة  والــعــمــلــيــات 

التجاريين الداخليين والخارجيين الممكنين رقمًيا.

الرقمنة واالبتكار

وخدماتنا  لمنتجاتنا  الكاملة  الرقمنة  أجــل  من  العمل  كــان 
منطقة  داخــل  حقيقي  رقمي  تحول  خلق  في  والمساهمة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا هو مجال تركيزنا األساسي 
في عام ٢٠٢٢. أدركت قطر للتأمين أن هذا هو الوقت المناسب 
للعمالء في منطقتنا للتحكم الكامل في احتياجات التأمين 
التجارب  أفضل  إلــى  والــوصــول  اإلنترنت،  عبر  بهم  الخاصة 
الرقمية الممكنة. على هذا النحو، قدمنا »qic.online«، وهي 
منصة التأمين األسرع والرقمية بالكامل التي تتيح للعمالء 
إدارة احتياجات التأمين الخاصة بهم على الفور وعن ُبعد ومن 
خالل بضع نقرات فقط من أول تقديم طلب التأمين وحتى 

تقديم مطالبات.
قطر  شــركــة  عمليات  فــي  تغييرات  ــراء  إجـ ــى  إل بــاإلضــافــة 
شركاء  وحـــدة  الــشــركــة  أطلقت  فقد  الــخــاصــة،  للتأمين 
المشاريع الرقمية في قطر للتأمين، وهي وحدة تستفيد 
للمجموعة،  الواسعة  واالستثمارية  التقنية  القدرات  من 
وال سيما شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها »عنود 
إلدارة  إبيكور  »شركة  االستثماري  وذراعــهــا  تكنولوجيز« 
الشركات  مــرونــة  بين  الــوحــدة  هــذه  وتجمع  االستثمار«، 
السريع  النمو  وإمكانات  األعمال  ريــادة  وعقلية  الناشئة 
تشكيل  إعـــادة  على  قــادر  المشاريع  لبناء  قــوي  لنموذج 
مشهد التأمين من خالل بناء مشاريع جديدة واالستثمار 
االســتــراتــيــجــي فــي شــركــات نــاشــئــة فــي مــراحــلــهــا األولــيــة 
منطقة  بين  االبتكار  فجوة  سد  مع  باالبتكار  والمدفوعة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا والنظام البيئي العالمي 
لتكنولوجيا التأمين. استفادت مجموعة قطر للتأمين من 
تكنولوجيا  قمة  وعقدت  القوي  والدولي  اإلقليمي  نفوذها 
وهي   ،٢٠٢٢ إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  في  التأمين 

أول حدث هجين من نوعه في المنطقة.

إدارة المخاطر المؤسسية 

تأتي إدارة المخاطر المؤسسية في طليعة جميع قرارات 
الــشــركــات.  حكومة  فلسفة  مــن  يتجزأ  ال  كــجــزء  أعمالنا 
المخاطر  على  القائم  المال  رأس  أن  في  ذلــك  وينعكس 
لدينا يصنف بشكل مناسب بين أقوى المستويات، وهو 
أيًضا  وتعززه  لدينا.  الكبيرة  المال  رأس  قاعدة  تدعمه  ما 
المال  رأس  أســـواق  إلــى  بسهولة  الــوصــول  على  قدرتنا 
المخاطر  إدارة  يتم وضع جهود  العضوي.  النمو  وتحقيق 
محفظة  تعقيد  مــع  لــتــتــنــاســب  مــنــاســب  بــشــكــل  لــديــنــا 

المخاطر الخاصة بنا. 
المخاطر  ومراقبة  لتقييم  المخاطر  إدارة  إطار  تم تصميم 
من جميع المصادر، بهدف زيادة القيمة القصيرة والطويلة 
المخاطر  إدارة  إطــار  يتضمن  المصلحة.  ألصحاب  األجــل 

تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة.

كفاءة العمليات واألتمتة 

الدؤوبة من أجل تحقيق أقصى  استمرت جهود المجموعة 
قدر من كفاءة العمليات واألتمتة في تحقيق نتائج في عام 
التشغيلية  كفاءتها  بتحسين  أيًضا  المجموعة  قامت   .٢٠٢٢
االستثنائية من خالل نسبة نفقات إدارية صحية لعملياتها 

األساسية بلغت xx٪ في عام ٢٠٢٢.

العمليات الدولية 

قطر   - للتأمين  قطر  لشركة  الــدولــيــة  العمليات  حققت 
ــا  أوروب للتأمين  قطر  وشــركــة  وأنــتــاريــس  التأمين  إلعـــادة 
التي  الطيران  وشركات  أوروبــا(  للتأمين  )قطر  المحدودة 
تتخذ من جبل طارق مقًرا لها - والتي تمثل حوالي xx٪ من 
ا  ممتاًز حجًما  للمجموعة،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي 
قدره xx مليار ريال قطري. استفاد أداء العمليات الدولية 
األكثر  والــظــروف  الــفــائــدة  أســعــار  مــن وضــع  للمجموعة 
وبيئة  السابق  العام  في  الخسارة  تجربة  بسبب  صرامة 
أسعار الفائدة المتزايدة والشكوك المتزايدة الناتجة عن 
قدرة  ظلت  فقد  ذلــك،  ومــع  المتسارع.  التضخم  معدل 
زيادة صعوبة أوضاع  الرغم من  التأمين كافية على  إعادة 

أسواق رأس المال العالمية الرجعية والبديلة.

الجوائز والتقدير 

العديد  للتأمين على  األداء االستثنائي لشركة قطر  حصل 
أنتاريس  أعلنت وكالة  الجوائز والتقدير خالل عام ٢٠٢٢.  من 
مانجمنت المحدودة )أنتاريس(، وهي شركة تابعة لـ لويدز 
المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين في مجموعة قطر 
األول  بالمركز  فازت   1٢74 سينديكيت  أنتاريس  أن  للتأمين، 
بناًء على متوسط عوائد االستثمار  في األداء االستثماري 
وفًقا   ،٢٠٢1 إلى   ٢٠19 المالية  السنة  من  سنوات  ثالث  لمدة 
لتحليل لويدز لألقران التابع لشركة جيه. بي. مورجان إلدارة 
لقب »أفضل  على  أيــًضــا  للتأمين  قطر  حصلت  ــول.  األصـ
األوسط«في حفل  الشرق  في  اإلنترنت  عبر  تأمين  شركة 
 .٢٠٢٢ لعام  ريفيو  فاينانس  آند  بانكنج  جلوبال  جوائز  توزيع 
في  للتأمين  قطر  لشركة  االستثنائي  بـــاألداء  إقــرار  وذلــك 
باإلضافة  والخدمات.  المنتجات  رقمنة  حيث  من   ٢٠٢٢ عام 
الذين  إلى ذلك، حققت الشركة عــدًدا قياسًيا من العمالء 
يستخدمون القنوات عبر اإلنترنت للحصول على احتياجات 
بجوائز  للتأمين  قطر  ــازت  فـ كما  بــهــم.  الــخــاصــة  التأمين 
»مبادرة  و  الــعــام«  لهذا  العامة  المحلية  التأمين  »شركة 
التأمين على السيارات« لهذا العام في قطر في حفل توزيع 
إبيكور  أواردز لعام ٢٠٢٢ تم تصنيف  جوائز انشورانس إيشا 
مجلة  قبل  مــن  للتأمين  قطر  لشركة  التابعة  لالستثمار 
أسيت ماجازين كأفضل مدير استثمار في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي. كما 
فازت قطر للتأمين أيًضا بجائزة »أفضل قيادة تأمين )دول 

مجلس التعاون الخليجي ٢٠٢٢( للعام الثاني على التوالي. 

استقطاب المواهب والتقطير

تؤمن قطر للتأمين بأهمية الحصول على أفضل المواهب 
في كل دور وظيفي داخل مؤسستنا، ال سيما في مناصب 
التزامها  الشركة  واصلت  وقد  والتقنية.  الحرجة  األعمال 
وتوظيفها  االستثنائية  القطرية  المواهب  على  بالتعرف 
قطر  ــة  رؤيـ مــع  يتماشى  بما  بها  واالحــتــفــاظ  وتــطــويــرهــا 
لرعاية  متواصلة  جهوًدا  الشركة  بذلت  وقد   .٢٠3٠ الوطنية 
وتطوير المواهب القطرية الشابة التي سوف تقود بالفعل 
مستقبل القطاع المالي والمصرفي من خالل العديد من 
بما في ذلك مساهمتها في دعم  القوية  التعلم  مبادرات 
برنامج »كوادر مالية« التابع ألكاديمية قطر للمال واألعمال 

لمدة ثالث سنوات. 
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الداخلية من خالل  للتأمين على تطوير المواهب  تركز قطر 
تركيز  يوجد  اعتماد.  وبرامج  تدريبية منتظمة  دورات  تقديم 
يجمع  وإيجابي  متنوع  عمل  مكان  إقامة  جهود  على  أكبر 
مًعا  مختلفة  وأجناس  وجنسيات  خلفيات  من  األشخاص 
االبتكار  عملية  لدفع  فريدة  نظر  وجهات  تقديم  أجــل  من 
وحل  االستراتيجي  والتفكير  والتنويع  المنتجات  وتطوير 

المشكالت. 

اإلطار البيئي واالجتماعي والحوكمي 

الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  تشير 
والتأثير  االستدامة  لقياس  الثالثة  الرئيسية  العوامل  إلى 
للتأمين. في عام ٢٠٢٢، واصلت  المجتمعي لمجموعة قطر 
أكثر  شركة  تصبح  بــأن  التزامها  للتأمين  قطر  مجموعة 
هدفنا  تحقيق  أجــل  مــن  سيما  وال  ومسؤولية،  استدامة 
غازات  انبعاثات  من  للحد  قطر  طموح  دعم  في  المتمثل 
بحلول  المائة  في   ٢5 بنسبة  الدولة  في  الحراري  االحتباس 
عام ٢٠3٠، بما يتماشى مع »رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠«. على 
واجتماعًيا  بيئًيا  ا  إطــاًر للتأمين  التحديد، وضعت قطر  وجه 
وحوكمًيا )ESG(، والذي وافق عليه مجلس اإلدارة باإلجماع. 
باإلضافة إلى ذلك، شكلت قطر للتأمين لجنة العمل البيئي 
البيئي  العمل  استراتيجية  وطورت  والحوكمي  واالجتماعي 
واالجتماعي والحوكمي طويلة األجل التي ستمكننا من دمج 
بهدف  عملياتنا  في  والحوكمي  واالجتماعي  البيئي  اإلطــار 
مع  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بين  الــتــوازن  تحقيق 

خلق تأثير إيجابي على الناس واألرض.

استشراف المستقبل

على  تركيزها  للتأمين  قطر  تــواصــل  ســوف   ،٢٠٢3 عــام  فــي 
مــواصــلــة تــطــويــر وتــنــمــيــة قــطــاع الــتــأمــيــن الــمــبــاشــر في 
المنطقة من خالل االستفادة من مكانتنا كشركة رائدة في 
رقمنة االحتياجات الشخصية وغيرها من خطوط األعمال 
المختارة. باإلضافة إلى ذلك، سوف نستفيد من الزخم الذي 
الرقمنة واالبتكار  تم إنشاؤه في عام ٢٠٢٢ وسنستفيد من 
والمستقبلية من  الحالية  لألجيال  جديدة  إمكانات  إلطالق 

العمالء. 
أخيًرا وليس آخًرا، أعرب عن خالص امتناني لصاحب السمو 
لقيادته  ثــانــي،  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  قطر،  دولــة  أمير 
والنجاح  ــار  االزدهـ نحو  البالد  قيادة  تواصل  التي  الحكيمة 

والمتمثل في المؤشرات الدولية واإلقليمية.

واصلت مجموعة 
قطر للتأمين 

التزامها بأن تصبح 
شركة أكثر استدامة 

ومسؤولية، وال 
سيما من أجل 
تحقيق هدفنا 

المتمثل في دعم 
طموح قطر للحد 

من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري 

في الدولة بنسبة 
25 في المائة بحلول 

عام 2030
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فريق اإلدارة

أحمد الطباخ
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية

شيراج دوشي
رئيس إدارة اإلستثمار للمجموعة

سالم خلف المناعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

سي. م. أونيكريشنان
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

عمليات الشرق األوسط وشمال إفريقيا

فارغيز ديفيد
المدير المالي للمجموعة
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راشد البوعينين
الرئيس اإلداري للمجموعة

سلطان غني
مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة

مارك غراهام
رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

أحمد الجربوعي
رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين

شاجي فيليبوس
رئيس إدارة التدقيق للمجموعة

الرس جيهرمان
رئيس تكنولوجيا المعلومات
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الرؤساء 
التنفيذيون 

مايكل فان در ستراتين
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين جلوبال وقطر إلعادة 

التأمين

ديميترس باباكرستو
الرئيس التنفيذي لمجموعة ماركرستدي

مارك غراهام 
الرئيس التنفيذي لوكالة أنتارس 

بانتيليس كولوفاسيلوبولوس
شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة 
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حسن الجيدة 
الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية القطرية 

للتأمين

إيالنجو ت.
شركة قطر للتأمين )فرع اإلمارات)

حسن اللواتي
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية 

للتأمين 
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معالم وإنجازات

 

2000
اإلعالن عن الرؤية  	

األلفية الجديدة 
للمجموعة 

1994
اختيار الشركة  	

للتأمين على خط 
إسالة الغاز 

لشركة قطر للغاز 

1990
بلوغ عوائد  	

أقساط التأمين 100 
مليون ريال 

قطري 

19٨٦
إدارة جديدة وفكر  	

جديد. 

19٦٨
افتتاح فرع  	

المجموعة بدبي 

19٦4
تأسيس شركة  	

قطر للتأمين 

2007
تأسيس مجموعة  	

قطر الدولية 
للتأمين 

200٦
تجاوز عائدات  	

أقساط التأمين 
مليار ريال قطري 

للمرة األولى 

2004
افتتاح الشركة  	

العمانية القطرية 
للتأمين 

إفتتاح الشركة  	
الكويتية القطرية 

للتأمين 

2003
ستاندرز أند بورز  	

تصّنف الشركة 
للمرة األولى 

2002
افتتاح فرع  	

الشركة بأبو ظبي

200٨

تأسيس مجموعة  	
قطر للتأمين 

2009

تأسيس شركة  	
قطر »ري«، 

الشركة 
المتخصصة في 

إعادة التأمين 

2011

تأسيس شركة  	
كيو إل إم لتأمينات 

الحياة والتأمين 
الصحي 

2012

حصول الشركة على  	
تصنيف وكالة أي إم 
بيست للمرة األولى 

افتتاح أفرع جديدة في  	
برمودا وزيورخ لشركة 

قطر إلعادة التأمين، 
باإلضافة إلى مكتب 

تمثيل في 

2013

تجاوز أقساط  	
التأمين مليار دوالر 

أمريكي 

2014

تأسيس مجموعة  	
قطر للتأمين 

المحدودة بأوربا 
االستحواذ على  	

شركة أنتاريس 
تجاوز صافي  	

األرباح مبلغ مليار 
ريال قطري 

اليوبيل الذهبي  	
إلنشاء الشركة 

2015

تصنيف شركة قطر إلعادة التأمين  	
كواحدة من أفضل 50 شركة تأمين 

حول العالم
تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز  	

آسيا في سنغافورة 
افتتاح مكتب تمثيل في سنغافورة،  	

وفرعًا جديدًا في دبي لشركة قطر 
إلعادة التأمين 

تأسيس فرعًا لشركة كيو إل إم  	
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي في 

البوان بماليزيا 
نقل شركة قطر إلعادة التأمين إلى  	

برمودا 
تجاوز أقساط التأمين المكتتبة للعام  	

مبلغ ملياري دوالر أمريكي للمرة 
األولى 

201٦
قطر إلعادة التأمين تأتي بالمركز 35 ضمن أفضل 50  	

شركة إلعادة التأمين حول العالم
انضمام أنتاريس إلى منصة ليويدس الصينية في  	

شنغهاي 
تجاوز عائدات أقساط التأمين 9,9 مليار ريال قطري  	

للمرة األولى
شركة قطر إلعادة التأمين تطرح سندات ثانوية من  	

الشريحة الثانية غير قابلة لالستدعاء فئة )5,5) 
بقيمة 450 مليون دوالر أمريكي

تصنيف مجموعة قطر للتأمين كأول بيت استثماري  	
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وصول معدالت االكتتاب العام للشركة العمانية  	
القطرية للتأمين عند الطرح إلى 1,4 مرة

فوز شركة قطر إلعادة التأمين بجائزة »بوند« للعام  	
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2020

تعيين السيد سالم خلف  	
المناعي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة 

قطر للتأمين 
إصدار سندات رأسمالية ثانوية  	

دائمة من الفئة الثانية بمبلغ 300 
مليون دوالر أمريكي من شركة 

قطر للتأمين 
تصنيف مجموعة قطر للتأمين  	

كأفضل دار استثمار في منطقة 
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا للعام الثالث على التوالي 
فوربس تصّنف مجموعة قطر  	

للتأمين كأفضل شركة تأمين 
في الشرق األوسط 

2019

الشركة العمانية القطرية للتأمين تحصل على  	
لقب أفضل شركة تأمين للخدمات عبر اإلنترنت 

والتأمين على السيارات في ُعمان
حصول قطر للتأمين على جائزة أفضل شركة  	

تأمين على السيارات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

حصول قطر للتأمين على جائزتين مرموقتين  	
 MENA Fund في حفل توزيع جوائز

 Manager
حصول مجموعة قطر للتأمين على جائزة  	

أفضل تحول رقمي في مجال التأمين 
حصول مجموعة قطر للتأمين على لقب  	

»شركة االستثمار األعلى« في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

201٨

استحواذ قطر إلعادة التأمين على »ماركرستدي« في  	
خطوة هامة لتطبيق إستراتيجية التوّسع العالمية 

لمجموعة قطر للتأمين 
افتتاح فرعًا لشركة قطر إلعادة التأمين في لندن  	
حصول مجموعة قطر للتأمين على جائزة األداء المتميز  	

لمديري الصناديق بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لعام 2017 

تسمية محطة الخليج الغربي )قطر ريل) باسم  	
مجموعة قطر للتأمين 

حصول مجموعة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة  	
استثمارية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مجموعة قطر للتأمين تطلق برنامجًا للتطوير المهني  	
 QIC Learning

حصول العمانية القطرية للتأمين على جائزة أفضل  	
 AIWA الشركات أداءًا في جوائز

تقّدم قطر إلعادة التأمين للمركز 27 ضمن قائمة أكبر 50  	
شركة إعادة تأمين حول العالم 

تمثيل مجموعة قطر للتأمين في منتدى إصالحات  	
قانون العمل والذي استضافته غرفة التجارة والصناعة 

2021

إدراج شركة كيو إل إم في بورصة قطر  	
المؤتمر الثامن لجوائز قطاع التأمين في الشرق األوسط  	
شركة األنود للتكنولوجيا أول شركة قطرية تصّدر حلول  	

تكنولوجيا معلومات تم تطويرها على األراضي القطرية
تتصدر شركة أنتاريس المملوكة لمجموعة قطر للتأمين  	

تحليل لويدز لألداء االستثماري 
	  »Time Capsule« استضافة مجموعة قطر لحدث

لالحتفال بالتكامل الناجح للحلول التكنولوجية في كافة 
مجاالت األعمال. 

تصنيف مجموعة قطر للتأمين كأفضل بيت استثمار في  	
بل مجلة 

ِ
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من ق

 The Asset
التصنيف كأفضل شركة تأمين في الشرق األوسط –  	

مجلة فوربس 
حصول مجموعة قطر للتأمين على 4 جوائز مرموقة في  	

  Finance Global Banking & تقييم
لقب أفضل شركة تأمين بقطر – مجلة وورلد فاينانس  	
أفضل قيادة تأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي  	

 CFI.co –

2022

تصنيف مجموعة قطر للتأمين كأفضل بيت استثمار في منطقة الشرق  	
.Asset األوسط وشمال إفريقيا من قبل مجلة

	 .(DVP( أطلقت مجموعة قطر للتأمين وحدة شركاء المشاريع الرقمية
أطلقت مجموعة قطر للتأمين بوابة التأمين الشاملة عبر اإلنترنت األولى  	

واألسرع في قطر.
حصلت  شركة إبيكيور إلدارة االستثمار على لقب »أفضل بيت إلدارة  	

األصول« في الشرق األوسط.
حصلت مجموعة قطر للتأمين على جائزة أفضل »شركة تأمين عامة  	

محلية« و«أفضل شركة في مبادرة التأمين على السيارات« في قطر 
ضمن جوائز التأمين اآلسيوي في 2022.

تصدّرت شركة أنتاريس المملوكة لمجموعة قطر للتأمين تحليل لويدز  	
لألداء االستثماري لمؤسسة جي بي مورجان.

ُتوّجت مجموعة قطر للتأمين بجائزة »أفضل شركة تأمين عبر اإلنترنت في  	
الشرق األوسط« في حفل توزيع جوائز المراجعة المصرفية والمالية 

العالمية لعام 2022.
أعلنت مجموعة قطر للتأمين وشركة كيو إنفست المحدودة تأسيس  	

شركة إبيكيور اإلسالمية إلدارة االستثمار ذ.م.م.
حصلت مجموعة قطر للتأمين على جائزة »أفضل قيادة تأمينية في دول  	

مجلس التعاون الخليجي في 2022 للعام الثاني على التوالي.
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قد اعتمدت مجموعة 
قطر للتأمين، كمجموعة 

تأمين مسؤولة، إطاًرا 
بيئًيا واجتماعًيا وحوكمًيا 
تنوي من خالله أن تكون 

في مقدمة الشركات 
العاملة في هذا المجال 
التي تعمل على تسهيل 

بيئة مستدامة.

ي 2022
سنو

ن التقرير ال
طر للتأمي

موعة ق
ج

م

38



مجموعة قطر للتأمين ٢٠٢٢

تقرير االستدامة

1. مقدمة
ال شك أن تغير المناخ وإزالة الغابات ونضوب مصادر المياه العذبة وتغيرات أخرى في البيئة تشكل 
البيئة  الحالية واألجيال في المستقبل. وقد نتج سلوك اإلنسان تجاه  تهديدًا لحياة وسالمة األجيال 
عن كوارث تسببت في إفالس الشركات والنزوح المجتمعي. وفي ظل هذه الظروف، يعتبر كل من 
المستقبلية  والنظرة  االلتزام  مسألة  التنظيمية  والسلطات  والموظفين  والعمالء  المستثمرين 
واالستدامة )الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية) معايير رئيسية للدخول في أي أعمال تجارية.

ذلك إضافة إلى أن التغير المناخي قد أدى إلى تضخيم المخاطر المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 
التغييرات في متغيرات  إن  الممتلكات واألصول.  بالمناخ وتأثيرها السلبي على  والكوارث ذات الصلة 
والتعقيدات  العالية  الكربونية  البصمة  ذات  التأمين  منتجات  على  الضغط  إلى  باإلضافة  المخاطر، 
التشغيلية التي تعاني منها شركات التأمين بسبب التحول إلى منتجات التأمين المحايدة كربونًيا، أثرت 
هذه العوامل مباشرة وبشكل عميق على أعمال مجموعة قطر للتأمين وربحيتها. فلم تعد اإلمكانية 
المساهمون  فإن  الجديد  السياق  هذا  في  القرارت  إلتخاذ  األساسي  المعيار  هي  للشركات  الربحية 
تخص  قــرارات  إتخاذ  عند  رئيسًيا  ا  معياًر واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  أن  يعتبرون  االستثمار  وبيوت 
االستثمارات، ونتيجة لذلك، فهي تؤثر بشكل مباشر على تقييم السوق. وحيث إن تغير المناخ له تأثير 
األفــراد والشركات  إجــراءات من جميع  اتخاذ  على كوكب األرض ككل وال يعرف حــدوًدا، فإنه يتطلب 

والمؤسسات والحكومات على السواء. 

وحوكمًيا  واجتماعًيا  بيئًيا  ا  إطــاًر مسؤولة،  تأمين  كمجموعة  للتأمين،  قطر  مجموعة  اعتمدت  وقد 
تسهيل  على  تعمل  التي  المجال  هــذا  في  العاملة  الشركات  مقدمة  في  تكون  أن  خالله  من  تنوي 
البيئية  »الحوكمة  للتأمين فإن  التنفيذي لمجموعة قطر  الرئيس  بيئة مستدامة. وحسب تصريحات 
ا، ومن أجل ضمان النمو المستدام، فقد اتفقنا على دمجها في  واالجتماعية والمؤسسية لم تعد خياًر
استراتيجية أعمالنا«. وبالتالي، فإن شركة قطر للتأمين تلتزم بدمج معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية في االكتتاب واالستثمارات والعمليات. في هذا وّقعت شركة قطر للتأمين على مبادئ 
التأمين المستدام )UNEP-FI PSI) ضمن مبادرة برنامج األمم المتحدة للبيئة، مما يجعلها أول شركة 

تأمين في الشرق األوسط التي توقع على االتفاقية العالمية. 

ووقعت شركة قطر للتأمين أيًضا على العديد من مبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في هذه السنة المالية والتي تهدف إلى تحسين معايير االستدامة الخاصة بها وبالبيئة المحيطة بها، 
وقد تضمن هذا التقرير تغطية موسعة بشأنها. وقد شملت تلك المبادرات عدة مجاالت مهمة منها 
الحوكمة واألخالقيات، وتغير المناخ وتأثيره المادي و العملي على عمليات االكتتاب، وتكامل الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية في االستثمارات، وتطوير رأس المال البشري وتأثير عمليات شركة 

قطر للتأمين على البيئة.

 (GRI( وقد تمت صياغة هذا التقرير بما يوافق األطر العالمية ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية
ووكاالت  واالستثمارات  التأمين  معايير  وهي   :(SASB( االستدامة  محاسبة  معايير  مجلس  ومعايير 
التصنيف العالمية المستقلة إذا كانت تلك األطر والمعايير ذات الصلة تنطبق على أعمال شركة قطر 
للتأمين. هذا التقرير جزء من تقرير شركة قطر للتأمين السنوي لسنة 2022 وهو مكمل لتقرير مجموعة 

قطر للتأمين لحوكمة الشركات لسنة 2022. 
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هدف االستدامة لدينا: 
تدعم شركة قطر للتأمين االلتزام الرسمي لدولة قطر بموجب اتفاقية باريس للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في البالد بنسبة 

٢5٪ بحلول عام ٢٠3٠.  

 مبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية خالل العام:

2. االكتتاب

1   المصدر: AON - دراسة الطقس والمناخ والكوارث في سنة ٢٠٢1

٢   المصدر: معهد Swiss Re - الخسائر العالمية المؤمن عليها منذ عام 197٠

الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 
والكوارث المرتبطة بتغير المناخ:

 (WMO( الــجــويــة  لــألرصــاد  العالمية  المنظمة  بــيــانــات  حسب 
 ،(UNDRR( الــكــوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمــم  ومكتب 
بشكل  الجوية  الــظــواهــر  وزيـــادة  المناخي  التغير  تسبب  فقد 
الــكــوارث  ــادة قــدرهــا خمسة أضــعــاف فــي مــعــدل  ــ زي كبير فــي 
الماضية. وقد حدثت  الخمسين  الطبيعية على مدى السنوات 
أفغانستان  في  الفيضانات  ومنها   ،2022 عــام  في  كبرى  كــوارث 
وأستراليا وبنغالديش والهند وباكستان وتايالند، والجفاف في 
الفلبين،  في  ونالغي  ميجي  وإعصار  وتوفالو،  وكيريباتي  الصين 
الحر في  المتحدة األمريكية، وموجات  الواليات  إيان في  وإعصار 
وفيجي  أفغانستان  في  الزالزل  وحتى  وباكستان  واليابان  الهند 
تلك  نتاج  كانت  التي  االقتصادية  الخسائر  وُقــدرت  وإندونيسيا. 
أمريكي،  بمبلغ 313 مليار دوالر   2022 الطبيعية في سنة  الكوارث 
وقد سجلت السنوات األخيرة من 2010 إلى 2022 ثمانية من عشرة 
على مقياس السنوات األكثر تكلفة على اإلطالق في التاريخ من 
حيث الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، حيث 
اقتصادية  بخسارة  التاريخ  في  تكلفة  األكثر  العام   2011 عام  كان 
قدرها 676 مليار دوالر أمريكي.1 ال تزال هناك فجوة حماية كبيرة 
في جميع أنحاء العالم من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة 

عن تغير المناخ )بنسبة 58٪ في سنة 2022).  

تزايد خسائر الكوارث الطبيعية والكوارث المرتبطة 
بالمناخ المغطاة تأمينًيا:

الخسائر  من  مستوى  أعلى  إلــى2022   2013 الماضي  العقد  شهد 
المغطاة تأمينًيا من الكوارث الطبيعية بإجمالي 776 مليار دوالر 
مقارنة بـ 262 مليار دوالر خالل العقد السابق من 1992 إلى ٢2001. وقد 
زيادة  التأمين سلبيًا من  إعادة  التأمين وشركات  تأثرت شركات 
والكوارث  الخطورة  الشديدة  الطبيعية  الكوارث  حــدوث  وتيرة 
الحدوث وذات  نادرة  السابق  والتي كانت في  بالمناخ،  المرتبطة 
مستوى أقل خطورة. وكان نتيجة ذلك أن اضطرت تلك األحداث 
التي تسببت في خسائر كبيرة، شركات التأمين إلى إعادة النظر 

في ممارسات االكتتاب والتسعير ونماذج تقييم المطالبات.

الحلول التأمينية الجديدة المتعلقة بتغير المناخ:

التقنية  تقوية قدراتها  العمل على  التأمين  يتعين على شركات 
المناخ. قد ال  بتغير  المرتبطة  المتزايدة  المخاطر  للتخفيف من 
المرتبطة  الكوارث  المستقبلية بسبب  الخسائر  تقديرات  تكون 
السابقة.  الخسائر  تجربة  بالضرورة من  المناخ مستمدة  بتغير 
يجب  التطور،  هيسريعة  والتي  هذه  المخاطر  حالة  ولمعالجة 
تصميم  وأدوات  تأمين  ومنتجات  جــديــدة  اكتتاب  حلول  وضــع 
ونقل  تسعير  تكون  ال  قد  ذلــك،  إلى  وإضافة  للمخاطر.  نماذج 
مخاطر تغير المناخ إجراءات كافية، ويجب على شركات التأمين 
وشركات األعمال بصفتها مؤمن عليها إيالء اهتمام خاص بكل 
من الوقاية من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتخفيف منها 

لجعل العالم أكثر مرونة.

تعرض مجموعة قطر للتأمين للكوارث الطبيعية 
والخسائر المرتبطة بتغير المناخ:

عن  الناتجة  التأمينية  األقساط  مساهمة  كانت   ،2022 عــام  في 
مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة حوالي 3٪ من إجمالي صافي 

التي تكفلها مجموعة قطر للتأمين، مقارنة  التأمينية  األقساط 
ب 7٪ من صافي األقساط التأمينية لعام 2019 وهو ما يتماشى 
ذات  للشركات  التعرض  من  للحد  المجموعة  استراتيجية  مع 
مجموعة  لقيام  ونتيجة  المرتفعة،  الطبيعية  الكوارث  مخاطر 
قررت  بها.  الخاصة  التأمين  أعمال  تنويع  بزيادة  للتأمين  قطر 
تسّعر  الــتــي  الــشــركــات  فقط  تغطي  أن  للتأمين  قطر  شــركــة 
مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية بشكل مناسب وأن ترفض 

تغطية الشركات التي يتم تسعيرها بأقل من قيمتها.

تحول.  ومخاطر  مادية  مخاطر  من  المناخ  تغير  مخاطر  تتكون 
من  الــمــاديــة  الــمــخــاطــر  مــع  للتأمين  قــطــر  مجموعة  تتعامل 
وفحص  تحملها  ومدى  للمخاطر  التعرض  قابلية  تحديد  خالل 
، و من خالل  التخفيف، وإرشــادات االكتتاب  المخاطر ومدخالت 
نماذج إدارة التعرض )النماذج اإلحصائية للتقييمات االكتوارية). 
على  االنتقال  مخاطر  تأثر  أن  للتأمين  قطر  مجموعة  تتوقع  وال 
عليها  المؤمن  الشركات  إعتماد  زيــادة  عن  تنتج  والتي  أعمالها 
ألساليب بيئية وانتقالها لمناطق أكثر خضرة ونظافة. وتشمل 
التكنولوجية  والمخاطر  السياسية  المخاطر  التحول  مخاطر 

ومخاطر السوق ومخاطر السمعة.

المخاطر السياسية: 70٪ من إجمالي أقساط التأمين لمجموعة 
قطر للتأمين تم تحقيقها خارج منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتركز بشكل أساسي على األسواق األوروبية واألمريكية. 
من  الحد  ألهـــداف  لالمتثال  مبدئًيا  مستعدة  الــشــركــات  هــذه 
يتم  ، وسوف  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  الكربون  انبعاثات 
إجراء تقييم مفصل في السنة المالية التالية. وبالنسبة للـ ٪30 
الشرق  منطقة  من  الناشئة  األقــســاط  إجمالي  من  المتبقية 
مختلفة  قطاعات  على  موزعة  فهي  إفريقيا  وشمال  األوســط 
من  المقبلة  الخمس  السنوات  في  جدية  مخاطر  أي  توجد  وال 

التغييرات السياسية والتنظيمية.

مخاطر السوق: فيما يتعلق بدفاتر االكتتاب، فقد كان لمدفوعات 
مطالبات الكوارث الطبيعية المرتفعة في سنة 2017 وما بعدها 
محفظة  تصحيح  تم  ولكن  للتأمين،  قطر  مجموعة  على  تأثيًرا 
االكتتاب وال تتوقع مجموعة قطر للتأمين حالًيا حدوث مخاطر 
كبيرة قد تؤثر على الربحية على مدى الثالث إلى الخمس سنوات 
القادمة. ال تتوقع مجموعة قطر للتأمين أي تأثير بسبب التغير 
في الطلب في السوق من التأمين المتعلق بالوقود األحفوري 
متطلبات  أي  وتلبية  التأمين  إعــادة  أو  األحفوري  غير  الدعم  إلى 
السوق  لتفضيالت  وفقا  المنتجات  مزيج  في  بالتغيير  تتعلق 
المتغيرة. كما أن التغير في تكاليف الطاقة أو أسعار الوقود ال 
يؤثر على قدرة مجموعة قطر للتأمين على ابتكار منتجات التأمين 
الحماية في  لفجوة  نظرا  التأمين  أسعار  ارتفعت  الالزمة، حيث 
يجوز  المناخ.  تغير  عن  الناجمة  التأمين  فرص  وبسبب  السوق 
الكوارث  لمخاطر  التعرض  حد  ــادة  زي للتأمين  قطر  لمجموعة 
أقساط  فيها  تلبي  الــتــي  الــظــروف  ظــل  فــي  فقط  الطبيعية 
التأمين وشروط التغطية وغيرها من المعايير المهمة قدرات 

المجموعة وتكون مناسبة لجني نمو مربح.

منحنى  للتأمين  قطر  مجموعة  تتصدر  التكنولوجيا:  مخاطر 
التكنولوجيا وترقى باستمرار إلى المستوى المطلوب من خالل 
منتجاتها  على  تؤثر  التي  التكنولوجي  التقنيات  أحــدث  اعتماد 
وعملياتها ونظمها لإلستمرار في كوننا مجموعة قوية وفعالة 

ومستدامة.

للتأمين تحقيق صافي  تنوي مجموعة قطر  السمعة:   مخاطر 
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مخاطر  للتأمين  قطر  مجموعة  تواجه  ال  وموظفيها.  لمقراتها  في  الصفري  االنبعاثات 
خفض القدرات أو انخفاض اإلنتاجية المتعلقة بإدارة القوى العاملة والتخطيط أو التأثير 
على اإليرادات أو تكلفة العمليات الناتجة عن مخاطر تغير المناخ أو اضطرابات سلسلة 
االكتتاب  محفظة  تنوع  فإن  بالمجموعة،  الخاصة  االكتتاب  دفاتر  يخص  وفيما  التوريد. 

يجعلها أقل عرضة لمخاطر التحول ومخاطر السمعة.

تعرض شركة قطر للتأمين لقطاع الطاقة والوقود األحفوري:

إجمالي  من  فقط   ٪5 بنسبة  الطاقة  لمخاطر  للتأمين  قطر  مجموعة  تعرض  يمثل 
محفظة التأمين الخاصة بها على أساس األقساط اإلجمالية، بينما تبلغ نسبة التعرض 
تأمين  المجموعة  تعيد  األقساط حيث  بنسبة 2٪ على أساس صافي  الطاقة  لمخاطر 
االحتفاظ  على  التركيز  لتقليل  بها،  الخاصة  الطاقة  مخاطر  محفظة  من  كبيرة  نسبة 
الوقود األحفوري والصناعات اإلنتاجية. تتميز المجموعة  المرتبطة باستخراج  بالمخاطر 
الصناعية لمجموعة قطر للتأمين من حيث مخاطر االكتتاب بالتنوع بشكل جيد وتتوافق 
هذه المجموعة مع استراتيجية األعمال الشاملة لمجموعة قطر للتأمين وال تشكل أي 
تحد ذو قيمة فيما يتعلق بمخاطر التحول واالبتعاد عن قطاع النفط والغاز. تأخذ في عين 
اإلعتبار مجموعة قطر للتأمين تدابير تخفيف المخاطر التي يتخذها المؤمن لهم في مجال 
المستخدمة  التكنولوجيا  حيث  من  سيما  ال  المخاطر،  هذه  من  أي  قبول  قبل  الطاقة 
للحد  تستخدم  التي  تلك  مثل  التلوث  وتأثير  الكربونية  البصمة  تقليل  على  تساعد  التي 
من االنبعاثات الهاربة وغير الضرورية، وتحسين الكشف عن التسرب ، وتقنيات التقاط 

الكربون وتخزينه وما إلى ذلك. 

سياسة الخروج من مخاطر تغير المناخ لمجموعة قطر للتأمين:

ال تدعم مجموعة قطر للتأمين األعمال التي تؤثر على المناخ مثل محطات الطاقة الحرارية 
التي تعمل بالفحم ومناجم الفحم الحراري والرمال النفطية وأنشطة استكشاف الطاقة 
الجديدة في القطب الشمالي باإلضافة إلى أن المجموعة تخطط للتخلص التدريجي من 

تعرضها الضئيل لهذه الصناعات.

نماذج إدارة التعرض:

توافًقا مع فلسفتها الخاصة بالحد من التعرض للمخاطرالناتجة عن الكوارث الطبيعية 
ومخاطر تغير المناخ، وضعت مجموعة قطر للتأمين بعض المقاييس ذات الصلة مثل 
التحمل  واختبارمدى  السيناريوهات  وتحليل  العرضة  نماذج  ووضــع  المخاطر  سجالت 
على  المخاطر  تحمل  على  قدرتها  مع  يتوافق  بما  المالية،  والــمــالءة  المخاطر  وتقييم 
للتأمين  قطر  مجموعة  تدير  الفردية.  الكيانات  مستوى  على  وأيًضا  المجموعة  مستوى 
الكبرى.  الكوارث الطبيعية  التعرض وتقييم المطالبات فيما يتعلق بجميع  إدارة  نماذج 
للمخطر  التعرض  إدارة  نمذجة  نطاق  بتوسيع  بانتظام  للتأمين  قطر  مجموعة  تقوم 
الطبيعية  الكوارث  تغطية  مع  يتوافق  بما   ،»NatCat« الطبيعية  الكوارث  عن  الناتجة 
المناخ مثل حرائق  التي تتعلق تحديًدا بتغير  تغطية شاملة، مع تضمين السيناريوهات 
مدى  على  الــمــداريــة.  األعاصير  عن  الناجمة  واألمــطــار  واألعاصير  والعواصف  الغابات 
السنوات القليلة الماضية، عملت مجموعة قطر للتأمين عن بصيرة على تقليل تعرضها 
غير  بها  المتعلقة  المطالبات  كانت  التي  والمخاطر  المناطق  في  الطبيعية  للكوارث 
متناسبة مقارنة بدخل األقساط. خفضت مجموعة قطر للتأمين حدود القدرة على تحمل 
المخاطرالخاصة بها، وانخفضت التعرضات اإلجمالية بشكل ملموس في عام 2022، وهي 

ضمن حد تحمل المخاطر المخفض.

أداء شركة قطر للتأمين فيما يخص االكتتاب في الكوارث الطبيعية 
وتغير المناخ:

ناتجة  للتأمين  قطر  لمجموعة  الطبيعية  بالكوارث  المتعلقة  المطالبات  كانت  وقــد 
بشكل أساسي عن العواصف واألعاصير في الواليات المتحدة األمريكية ومناطق أمريكا 
الشمالية والعواصف الرياحية والفيضانات في أوروبا والزالزل والعواصف في اليابان. منذ 
عام 2018، تعمل مجموعة قطر للتأمين باستمرار على تقليل تعرضها للمطالبات الناتجة 
عن عواصف الرياح في شمال المحيط األطلسي مما أدى الى انخفاض متوسط صافي 
المدفوعات الناتجة عنه بشكل كبير. كما انخفض متوسط صافي مدفوعات المطالبات 
من العواصف الرياحية في شمال المحيط األطلسي وأمريكا الشمالية بشكل كبير في 

عام 2022.  

عمل مجموعة قطر للتأمين في أبحاث المناخ:

الخاصة  والتحليالت  التسعير  على  يركز  وتطوير  بحث  فريق  للتأمين  قطر  مجموعة  لدى 
بالكوارث. ويتحقق هذا الفريق من صحة البيانات المناخية التاريخية ونماذج الكوارث التي 
يمكنها التنبؤ بصورة موضوعية بالسلوك المناخي وأن تساعد في إجراء تقييمات للخبرة 
في أعمال التأمين فيما يخص خسائر الكوارث وتضمينها في السعر. تقوم مجموعة قطر 
للتأمين بالتحقق من مصادر البيانات وآليات بناء النماذج وأداء الخسائر النموذجية في مقابل 
الخسائر الفعلية. وانتهى هذا التمرين إلى نتيجة مفادها أن ذلك النموذج يمكنه أن يتنبأ 

بدرجة مناسبة بسلوك الكوارث ومدى الخسائر المتكبدة. 
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3. االستثمار والخزينة
ا رئيسًيا في إيرادات وأرباح المجموعة. حيث ُيستثمر يتم استثمار   تمثل المحفظة االستثمارية الخاصة بمجموعة قطر للتأمين عنصًر
للوفاء  السيولة  متطلبات  على  الحفاظ  مع  التأمين  صناعة  مجال  تتصدر  عوائد  وتحقيق  لكسب  التأمين  عمليات  عن  الناتج  الطرح 
بالتزامات المطالبات التأمينية في الوقت المناسب. وحازت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل بيت استثماري في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا أربع مرات على التوالي، األمر الذي يدل على قدراتها المتميزة في مجال إدارة االستثمار. وتضع مجموعة قطر 
للتأمين في صدارة اهتماماتها تحقيق الهدف االستثماري الرئيسي لعا والمتمثل في ضمان الحفاظ على رؤوس أموال وأموال حملة 
الوثائق وتحقيق عوائد مناسبة مقارنة بالمخاطر التي يتم القيام بها. تتطلب طبيعة أعمال مجموعة قطر للتأمين الحفاظ دوًما على 

وجود مستوى مناسب من السيولة من أجل أداء المطالبات التأمينية.

إلى ذلك، تقوم  باإلضافة  والنقد.  الثابت  الدخل  المالية ذات  األوراق  للتأمين من  المحفظة االستثمارية لمجموعة قطر  تتكون غالبية 
مجموعة قطر للتأمين باستثمارات حكيمة في األسهم وفئات األصول األخرى مثل العقارات. وحيث إن مجموعة قطر للتأمين هي 
مجموعة تأمين عالمية، فإن استثماراتها تتميز بالتنوع واالنتشار في جميع قارات العالم الستة، ومع ذلك، فإن مجموعة قطر للتأمين 
تنشر استثماراتها عن معرفة وإلمام في الدول التي لها درجة عالية في التصنيفات السيادية والمستقرة اقتصادًيا وسياسًيا. الدول 
التي تمتلك فيها مجموعة قطر للتأمين استثمارات كبيرة تحمل درجة تصنيف تتراوح بين »AA« و »AAA« من S& P، مما يعكس درجة 
استقرارها االقتصادي. باإلضافة إلى االستقرار االقتصادي للمنطقة، يتم اختيار االستثمارات بعناية وفًقا لفلسفة قائمة على القيمة، 
على أساس عمل بحث مكثف ومراجعة قبل التنفيذ. وبالتالي، فإن نسبة 72٪ من االستثمارات تحمل تصنيفات ائتمانية عالية الجودة 
من S&P وبطاقة درجات استثمارية، ونسبة 25٪ من االستثمارات ليس لديها تصنيفات ائتمانية في حين أن 3٪ فقط من االستثمارات 

هي درجات غير استثمارية، ومع ذلك يتم تضمين تلك االستثمارات بعد عمل التقييم الدقيق والمخاطر المحسوبة
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2021 تركز شركة قطر للتأمين استثماراتها في الشركات واألوراق المالية المستدامة اقتصادًيا، والتي تنطوي على مخاطر حوكمة أقل، 
وتدرك الشركة مسؤوليتها فيما يخص التأثير على البيئة. تبنت مجموعة قطر للتأمين الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
في االستثمارات بشكل جزئي منذ السنوات األولى ألعمالها، وفي عام 2021 التزمت المجموعة بدمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
واالجتماعية  البيئية  للحوكمة  عمل  وأطر  سياسات  الغرض  لنفس  الشركة  وضعت  وقد  بالكامل.  استثماراتها  دفتر  في  الشركات 
وحوكمة الشركات وتعاونت مع شركاء يمكنهم تقديم البيانات أو التعاون لتحقيق أهداف وغايات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات.  في سنة 2022، وقعت مجموعة قطر للتأمين على مبادئ التأمين المستدام )UNEP-FI PSI) ضمن مبادرة برنامج األمم المتحدة 
للبيئة، مما يجعل مجموعة قطر للتأمين ملتزمة بدمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها التجارية بما 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مسائل  بمراعاة  للتأمين  قطر  مجموعة  تلتزم  المبادئ،  هذه  وبموجب  االستثمارات.  ذلك  في 

الشركات في اتخاذ القرارات االستثمارية وممارسات الملكية من خالل تنفيذ مبادئ االستثمارات المسؤولة. 

وينطوي نهج مجموعة قطر للتأمين لتضمين الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات على تقييم وفهم مدى نجاح الشركات 
المستثمر فيها في التعامل مع المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية، ووضع معيار للحوكمة البيئية واالجتماعية للشركات 
المستثمر فيها في صورة تقييمات خارجية أو تقييمات موضوعة داخلًيا )في حالة عدم توفر التقييمات الخارجية)، وااللتزام باستبعاد ونبذ 
الشركات الملوثة بشكل كامل. وتلتزم مجموعة قطر للتأمين بعدم القيام بأي استثمارات جديدة في الشركات التي تحقق 10٪ أو أكثر 
من إيراداتها من أعمال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم أو مناجم الفحم الحراري أو الرمال النفطية أو أنشطة استكشاف 
الطاقة الجديدة في القطب الشمالي. وقد شكلت مجموعة قطر للتأمين لجنة الحوكمة البيئية واالجتماعية في عام 2022، وتعتزم اللجنة 

بتحقيق جدول أعمال دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية في جميع العمليات التجارية بما في ذلك االستثمارات. 

ُيدار خارجًيا من قبل كبار  إدارته داخلًيا، والقسم اآلخر  للتأمين إلى قسمين؛ قسم تتم  تنقسم المحفظة االستثمارية لمجموعة قطر 
مديري األصول العالميين. تم التعبير عن أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية الخاص بالمحفظة الُمدارة داخلًيا بموجب تصنيف الحوكمة 

%11

%25

%8

%3

%8

%5

%25

%5
%5

%4

االستثمار على مستوى القطاع - 2022
االستثمارات: 4.65 مليار دوالر

االستثمار حسب التصنيف االئتماني - 2022
االستثمارات: 4.65 مليار دوالر
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البيئية واالجتماعية من قبل وكالة تصنيف الحوكمة البيئية واالجتماعية العالمية وتشهد مؤشرات األداء تحسًنا كل عام عن العام الذي 
يسبقه )يالحظ ذلك التحسن عند مقارنة تلك المؤشرات مع مؤشرات العام الماضي 2021 حيث تم تصنيف 40٪ من استثمارات بمقدار1,5 
مليار دوالر أمريكي والتي تشكل جزءا من إجمالي دفتر االستثمار في مجموعة قطر للتأمين ، تحت ESG-laggard واألوراق المالية ذات 
المخاطر البيئية واالجتماعية  العالية / الشديدة الخطورة.  مقارنة بالعام 2022 حيث أن 24٪ فقط من إجمالي محفظة االستثمار في 

األوراق المالية المتباطئة بخصوص الحوكمة البيئية واالجتماعية. 

تقوم مجموعة قطر للتأمين بشكل دائم بمراقبة استثماراتها عن بصيرة وإدراك فيما يخص ما إذا كان أي منها يشكل مخاطر جسيمة 
المالية  لألوراق  التعرض  تقليل  أو  بإزالة  للتأمين  تقوم مجموعة قطر  الزمن،  فترة من  واالجتماعية، وعلى مدى  البيئية  الحوكمة  على 

والمصدرين الذين يشكلون مخاطر كبيرة فيما يخص الحوكمة البيئية واالجتماعية. 

المتحدة  األمم  الموقعين على مبادئ  العالمية  المحافظ  الدولية من قبل مديري  العمليات  الناتجة عن  إدارة صناديق االستثمار  تتم 
لالستثمار المسؤول )»PRI«). ويعني ذلك أن اعتبارات الحوكمة البيئية واالجتماعية مدمجة في عملية االستثمار وصنع القرار الخاصة 
بنا. يأخذ نهج االستثمار العالمي في مجموعة قطر للتأمين بعين االعتبار االستثمارات وفرص األعمال ذات درجة االنبعاثات الكربونية 
المنخفضة كمعايير استثمار رئيسية، وذلك باإلضافة إلى أهداف المخاطر والعائدات. يبني مديرو األصول لدينا أيًضا قرارات االستثمار 
على سياسات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان والقضايا االجتماعية واألسلحة المحظورة ومكافحة الفساد واستخدام 
بمسائل  يتعلق  فيما  فيها  المستثمر  الشركات  مع  عنا  بالنيابة  االستباقية  المشاركة  أيًضا  ذلك  ويشمل  للبيئة.  الصديقة  التقنيات 

الحوكمة البيئية واالجتماعية ويتجلى ذلك في إنشاء محفظة الحوكمة البيئية واالجتماعية المناسبة. 

تمتلك شركة أنتاريس التابعة لمجموعة قطر للتأمين والتي تعمل في سوق اللويدز، محفظة استثمارية تبلغ حوالي 932 مليون دوالر 
، مما يضع مجموعة قطر  البيئية واالجتماعية  بالحوكمة  أمريكي، وحصلت المحفظة على درجة في »AA« في تصنيف MSCI الخاص 
المحفظة بفعالية  لذلك تعالج  ، ونتيجة  البيئية واالجتماعية  الحوكمة  المتكاملة في  رائدة في مجال االستثمارات  للتأمين في مكانة 
المعروفة سابقًا  التأمين  أنتاريس إلعادة  أيًضا شركة  الحوكمة. وقد قامت  بالسمعة ومخاطر  المتعلقة  مخاطرالكربون والمخاطر 
بشركة قطر إلعادة التأمين ، وهي شركة تابعة لمجموعة قطر للتأمين، بتعيين مدير صندوق خارجي، من أجل إدارة استثمارات تبلغ 
حوالي 340 مليون دوالر أمريكي، وتصنف هذه المحفظة بدرجة »A« في تصنيف MSCI للحوكمة البيئية واالجتماعية والذي يتوافق مع 
الكثافة  على  أيًضا  أعاله  المذكورة  المحفظة  تعتمد  للصندوق.  المحددة  االستثمارية  والغايات  األهــداف  متطلبات  حسب  المعيار 

الكربونية والبصمة الكربونية والتعرض للوقود األحفوري والفحم وتوليد الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

محفظة قطر إلعادة االستثمار — أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

RatingsAAAAAABBBBBBCCCغير مصنف

٠٪٠٪4٪8٪٢4٪3٢٪٢8٪5٪مبلغ
٠٪1٪5٪11٪٢٢٪٢7٪٢8٪7٪المعيار

MSCI :المصدر

وقع مديرو األصول في مجموعة قطر للتأمين منذ فترة طويلة على مبادئ المملكة المتحدة لالستثمار المسؤول، حيث يقومون من خالل 
تلك المبادئ بتضمين مسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية في سياساتهم وممارساتهم، ويسعون إلى اإلفصاح عن قضايا الحوكمة 
البيئية واالجتماعية من قبل الكيانات التي يستثمرون فيها، وإلى تعزيز قبول وتنفيذ تلك المبادئ في مجال االستثمار. مديرو األصول 
التوقعات لمالك/ مديري  المعايير/  يحدد  الذي  المتحدة  المملكة  اإلشــراف في  قانون  أيًضا على  للتأمين موقعين  في مجموعة قطر 
األصول بشأن كيفية تضمين قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية. وبحسب قانون اإلشراف، يتعين عليهم أيًضا توضيح كيفية تفاعلهم 
وتعاونهم مع الشركات المستثمر فيها من أجل تعزيز قيمة األصول، ومن األمثلة على ذلك عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس اإلدارة، 
وعقد اجتماعات مع اإلدارة، وإصدار كتب إلى الشركة المستثمر فيها للتشديد على المسائل ذات الصلة بالحوكمة البيئية واالجتماعية، أو 
إثارة القضايا الرئيسية من خالل مستشاري الشركة. كما يتعين عليهم أيًضا وصف نتائج األعمال الجارية أو التي انتهت في األشهر الـ 12 
السابقة، والتي تم القيام بها بشكل مباشر أو من قبل آخرين بالنيابة عنهم. يتعين عليهم المشاركة والتصويت بالوكالة للتشجيع على 
االلتزام بالمعايير العالية لحوكمة الشركات والشفافية والمساءلة بشأن القضايا البيئية واالجتماعية كما توجد مراجعة مناسبة وإشراف 

على التصويت بالوكالة من حيث حوكمة الشركات واالستدامة.

االستثمار - الُمدار داخلًيا - تصنيف الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية - 2022

االستثمارات: 3.8 مليار دوالر
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4. رأس المال البشري
تتطلب أعمال مجموعة قطر للتأمين رأس مال بشري يتمتع بمهارات عالية، ويعتبر رأس المال البشري عمودا أساسيا من أعمدة 
الشركة. فقد ساهم موظفو مجموعة قطر للتأمين، على مدى العقود، في تطوير الشركة لتصبح واحدة من أكبر مجموعات التأمين في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والتي تتمتع بوجود قوي في جميع أنحاء العالم. إن أحد المتطلبات األساسية لتحقيق أهداف وغايات 
المصروفة  العالوة  حيث  من  اإلنتاجية  توضح  بها.  واالحتفاظ  وفكرًيا  علمًيا  وإثرائها  المتاحة  المواهب  أفضل  تعيين  هي  المجموعة 
والعالمي.  اإلقليمي  المستوى  على  للتأمين  قطر  مجموعة  في  البشرية  للموارد  التنافسية  القدرة  موظف  لكل  والربح  موظف  لكل 
تركز مجموعة قطر للتأمين على تدريب وتطوير موظفيها للبقاء في صدارة المنافسة واالستعداد لظروف العمل المستقبلية وغير 

المؤكدة.

4.1   التطوير والتدريب الداخلي

يلتزم مجلس اإلدارة وإدارة مجموعة قطر للتأمين التزاًما تاًما بالتدريب والتطوير المستمر لجميع الموظفين ويعتقدون أن االستثمار 
للتأمين قسم مخصص  يوجد في مجموعة قطر  أرباح ممتازة.  وتحقيق  العاملة  القوى  إثراء  المساعدة على  التدريب من شأنه  في 
اإلدارة  تراجع  العام.  مدار  على  المجموعة  موظفي  لجميع  المهارات  وتطوير  التدريب  على  تركز  برامج  بعمل  يقوم  والتطوير،  للتعلم 
التنفيذية العليا خطة التدريب السنوية وتعتمدها، ويراجعها ويعتمدها أيًضا مجلس اإلدارة، حيثما لزم. تقيم مجموعة قطر للتأمين 
مجموعة  وعمليات  أعمال  ومستوى  طبيعة  تقتضي  العمل.  أثناء  جدًيا  تدريًبا  ويتضمن  الجدد،  للمنضمين  أشهر  ستة  لمدة  تدريًبا 
المهارات والخبرات  العمل من أجل تطوير و/أو تحسين  أثناء  التدريب  الوقت اإلجمالي في  للتأمين قضاء ما يقرب من ٌخمس  قطر 
الجديدة و/أو الحالية حسبما يكون الزًما ألداء مهام الوظيفة المحددة. بالنسبة لجميع الموظفين، يتم تحديد أهداف التدريب والتطوير 
الخاصة بهم على أساس مجموعةات من المهارات والخبرات التي يتم تحديدها على أنها مهارات وخبرات مهمة للشركة، وبالتالي تعمل 

مجموعة قطر للتأمين على إجراء التدريب في فصول دراسية فعلية وعبر اإلنترنت.  توجد 5 مجاالت رئيسية للتدريب، منها؛

ومهارات . 1 العالقات،  وبناء  الموظفين،  بتوجيه  المتعلق  التدريب  أساسي  بشكل  ذلك  ويشمل  الناعمة:  المهارات  على  التدريب 
العرض المؤثر، واالتصال، والعمل عن بعد، والتخطيط الفعال، وتقديم النتائج، والوعي بالتنوع، وغيرها.

أعمال التأمين أو المهارات المتعلقة بالمهام الوظيفية: توفر مجموعة قطر للتأمين تدريًبا حسب الوظيفة بناًء على المتطلبات . 2
في مجاالت مثل: أساسيات ومبادئ التأمين واالكتتاب والمطالبات واالستثمارات وخبراء التأمين وإدارة المخاطر، والتمويل وإدارة 

المصروفات وغيرها.
المالحظات، . 3 وتلقي  وإعطاء  اإلقناع،  وفن  واآلخرين،  الــذات  وقيادة  التغيير،  وقيادة  الفريق،  بناء  اإلدارة:  أو  القيادة  على  التدريب 

والمتطلبات المسبقة للفرق ذات األداء العالي.
وتطبيقات . 4 اإلنتاجية  وأدوات  ويندوز  ونظام  الداخلية  واألدوات  األنظمة  على  التدريب  واألدوات:  األنظمة  استخدام  على  التدريب 

التأمين واالستثمار وأتمتة النظام ونظم المعلومات اإلدارية والتدريب المتعلق بلوحات اإلبالغ.
االمتثال . 5 أجل  من  إتمامه  الموظفين  جميع  على  يتعين  إلزامي  تدريب  وهو  التنظيمية:  والشهادات  باالمتثال  المتعلق  التدريب 

لمتطلبات االمتثال واللوائح والشهادات ذات الصلة. وتشمل مجاالت التدريب أمن المعلومات، ومعرفة قوة األمن المعلوماتي، 
وحماية البيانات وخصوصية البيانات )GDPR)، ومدونة قواعد السلوك، والجرائم المالية، ومكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، 
والتنوع،  والمساواة  الحديثة،  والعبودية  المخالفات،  عن  المبلغين  وحماية  واالحتيال،  والفساد،  الرشوة،  ومكافحة  والعقوبات، 

وتخطيط استمرارية األعمال وغيرها.

في قطر، أجرت مجموعة قطر للتأمين عدد 25 برنامًجا تدريبًيا على مدار 330 يوم عمل تدريبي و2,646 ساعة تدريبية في السنة المالية 2022. 
ونفذت مجموعة قطر للتأمين في العمليات الدولية أيًضا إجمالي 38 برنامًجا تدريبيًا.

4.2  برامج الدرجات العلمية والشهادات:

لديها. تقدم  العاملة  القوى  الجماعية والخبرة وطرق تفكير  المواهب  للتأمين بشكل كبير على  يعتمد نمو واستدامة مجموعة قطر 
مهاراتهم  مجموعات  توسيع  على  تساعدهم  والتي  موظفيها  لجميع  والشهادات  العلمية  الدرجات  برامج  للتأمين  قطر  مجموعة 
للتأمين  وتولي مجموعة قطر  المؤسسة.  في  عالية  ذوي مهارات  بشرية  ومــوارد  قادة  بروز  إلى  بــدوره  يؤدي  الوظيفي، مما  والتطور 
اهتماًما خاًصا بالدراسات المهنية المتعلقة بالخبرة في أعمال التأمين واالكتتاب والتمويل والموارد البشرية وبرامج الدراسات العليا 
في إدارة األعمال، والتمويل، واإلدارة، والقيادة. إن تطوير المعرفة وخبرات الموظفين وفي تلك المجاالت يساهم بشكل مباشر في 
نتائج أداء مجموعة قطر للتأمين في جميع العمليات التجارية المهمة. تقدم مجموعة قطر للتأمين أيًضا المنح الدراسية للدراسات 
العليا أو الماجستير في بعض الكليات والجامعات المرموقة في العالم. فيما يلي عدد برامج الدرجات العلمية والشهادات التي ترعاها 

مجموعة قطر للتأمين منذ عام 2020 وحتى اآلن.

عدد الموظفين المكفولينالمؤهالت المهنية
٢4مؤهالت في مجال االكتواريه

٢6مؤهالت االكتتاب
٢5مؤهالت مهنية أخرى 
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4.3    الشراكة مع المؤسسات التعليمية ومنظمات التدريب والتطوير

تتعاون مجموعة قطر للتأمين مع العديد من المؤسسات التعليمية ومنظمات التدريب والتطوير المتخصصة في تطوير المهارات 
المتعلقة بمجال التأمين والتمويل.

تتمتع مجموعة قطر للتأمين، من خالل الشركات التابعة لها، بالعضوية في أكاديمية لويدز ماركت أسوسيشن )LMA)، التي توفر حلول 
التعلم التقني في أربع مجاالت مهمة هي:

االكتتاب. 1
المطالبات. 2
التمويل والمخاطر والخبرة في األعمال االكتواريه. 3
العمليات التجارية. 4

من  المهنية  المستويات  جميع  و  التعلم،  فرص  من  واسعة  مجموعة   (LMA Academy( أسوسيشن  ماركت  للويدز  أكاديمية  توفر 
للويدز ماركت  أكاديمية  تحتوي  والخبير.  والمتقدم  والمتوسط  التأسيسي  المستوى  أربعة مستويات وهي  توفير مسارات على  خالل 
تم  اإلنترنت.  عبر  التعلم  وحــدات  من  مجموعة  إلى  الوصول  خاللها  من  لألعضاء  يمكن  مخصصة  تعليمية  منصة  على  أسوسيشن 
تصميم منهج أكاديمية للويدز ماركت أسوسيشن بالتعاون مع أعضاء للويدز حتى يناسب متطلبات للويدز، سوق التأمين العالمي. 
العالمي،  الكلي  واالقتصاد  التأمين،  وإعادة  والمسؤولية،  المطالبات،  التأمين، ومحترفي  التجارية لشركات  المعرفة  المنهج  ويتضمن 
وابتكارات التأمين، وتحمل التأثير واختبار السيناريوهات، ونمذجة رأس المال، والتسعير، والحجز. يمكن لموظفي مجموعة قطر للتأمين، 
أًيا كانت درجة مالءمة ذلك وقابلته للتطبيق، اإلستفادة من وحدات التعلم من أجل اإللمام بمهارات جديدة وتحقيق أداء أفضل في 

أدوارهم الوظيفية.

عقدت مجموعة قطر للتأمين أيًضا شراكة مع بلورال سايت، وهي شركة رائدة في تطوير مهارات القوى العاملة في مجال التكنولوجيا، 
التقنيات  أهم  المعدة من قبل خبراء عن  التدريبية  الــدورات  كبير من خالل  التكنولوجية بشكل  المهارات  بناء  الشركات على  وتساعد 
الحديثة، وأدوات مواءمة تنمية المهارات مع أهداف العمل، والتدريب االفتراضي بقيادة المعلم، والمختبرات العملية، وتقييم المهارات، 
والتحليالت. لدى بلورال سايت شركاء تقنيين مثل أدوبي ومايكروسوفت وأوراكل وجوجل وستاك أوفرفلو وأمازون ويب سيرفيسز. 
تتضمن منتجات بلورال سايت فهرسة المهارات التقنية في جميع إدارات المؤسسة ورفع مهارات الموظفين إلى أدوار تقنية حديثة، 
وتوفير رؤية لعمليات التطوير عن طريق سحب البيانات المتعلقة بااللتزامات البرمجية، وسحب الطلبات، والتذاكر، والمزيد في تقارير 

سير العمل القابلة للتنفيذ.  

وقد وقعت في دولة قطر مجموعة قطر للتأمين مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال واألعمال )QFBA) لدعم برنامج »كوادر مالية« 
التابع لألكاديمية لمدة ثالث سنوات؛ وهي مبادرة تهدف إلعداد قادة األعمال المستقبليين وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية 
الجنسين  الجدد من كال  للخريجين  المهني«  بين »الدراسة األكاديمية والواقع  األداء  والمصرفية في دولة قطرعن طريق سد فجوة 

ضمن تخصصات الصناعة المالية. 

الكاملة  الدراسية  المنح  برامج  ضمن  الدوحة  في  الرئيسي  المقر  في  يعملون  موظفين  ثالثة  برعاية  للتأمين  قطر  مجموعة  وقامت 
للتعليم العالي كجهود مخلصة لتطوير الكوادر المحلية.

واإلدارة  القيادة  مهارات  تطوير  إلى  الحاجة  أســاس  على  بناًء  الخارجيين  والخبراء  االستشاريين  مع  للتأمين  قطر  مجموعة  تتعاون 
لموظفيها. يتمتع الخبراء بفهم عميق ومهارات في مجاالت أعمالهم مثل التواصل الفعال وحلول تنمية الفريق وغيرها.

4.4   برامج الدراسات العليا والتدريب داخل مجموعة قطر للتأمين

تشارك مجموعة قطر للتأمين مشاركة كبيرة في برامج للويدز ايرلي كارير الذي يقدم برامج الدراسات العليا وبرامج التدريب المهني. 
يمتد برنامج الدراسات العليا على مدى عامين ويتألف من أربعة برامج تدريبية مدتها ستة أشهر، والتي تهدف إلى تعريف المرشحين 
بحياتهم المهنية المبكرة في مجاالت مختلفة وهي األعمال والضرائب والتدقيق الداخلي والتأمين والخبرة في أعمال التأمين والتكنولوجيا 
والبيانات. تتراوح مدة برامج التعلم الصناعي من 18 إلى 36 شهًرا وتغطي مجاالت مختلفة وتتكون من مواضع متعددة، حيث يحصل 

المتدربون في نهاية البرامج على درجات البكالوريوس أو الدبلوم.

تقدم مجموعة قطر للتأمين برامج تنمية مهارات المتدربين الخريجين في الدوحة والتي تركز على برامج التناوب الوظيفي للموظفين الجدد 
في مجموعة قطر للتأمين من أجل توفير الفرص للموظفين لفهم العمليات التجارية لمجموعة قطر للتأمين ودعم الترقي الوظيفي. كما 
تقدم مجموعة قطر للتأمين برامج تدريب تهدف إلى تطوير الكفاءة المهنية وتزويد المتدربين بالخبرة العملية أثناء العمل، مما يساهم 
في تطويرهم أكاديمًيا ومهنًيا. كما تساعد تلك البرامج الطالب على التخطيط لحياتهم المهنية من خالل استكشاف بدائل مهنية مختلفة 

وإعدادهم للدخول إلى بيئة العمل في الحياة العملية.

4.5   تخطيط المواهب والتخطيط لتعاقب الموظفين

لدى مجموعة قطر للتأمين هيكل أعمال معقد ينتشر في مناطق جغرافية مختلفة، وتتطلب أنشطة التأمين وإعادة التأمين واألنشطة 
التجارية المرتبطة بها وجود كفاءات وخبرات واسعة تتمتع بمهارات رفيعة. يتعذر الوصول لكوادر مؤهلة بما يكفي من سوق العمل 
أو الكليات/الجامعات مباشرة من أجل العمل لدى مجموعة قطر للتأمين وتعيينهم في تسلسالت هرمية مختلفة. يتطلب األمر رعاية 
مستمرة للكوادر والترقيات الداخلية من أجل تعيين الموظفين في مناصب معنية. من اإلدارة التنفيذية العليا إلى مستوى موظفي 
الدعم التمهيدي، حددت مجموعة قطر للتأمين الكفاءات/ والمهارات الفنية والسلوكية المتطلبة. وفًقا لذلك، يتم تحديد فجوات الكوادر 
في كل مستوى ويتم تحديد المرشحين المحتملين داخل المجموعة بما في ذلك الشركات التابعة لها والمستعدين للتأهل لشغل 
الوظيفة في غضون فترة محددة. يتم شغل معظم المناصب من قبل المرشحين الداخليين مع تعيين الباقين من الخارج إذا ما لم 

تتوافر القدرات واإلمكانيات داخلًيا أو إذا كانت مصلحة العمل تستلزم التوظيف الفوري.

4.6    تقييم األداء والجوائز:

تقوم مجموعة قطر للتأمين بإجراء تقييمات أداء سنوية لجميع موظفيها من أجل تحسين أدائهم باستمرار. لتحقيق أهداف مراجعة 
تقييم األداء يتعين السماح بإجراء مناقشات حرة وسرية حول العمل بين الموظفين ورؤسائهم المباشرين، ومناقشة تقدم الموظفين 
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واألداء الوظيفي مقابل األهداف المحددة، وتقييم أداء الموظفين واإلجراءات المطلوبة لمزيد من التحسين. تبدأ دورة إدارة األداء من 
عملية تخطيط األعمال التي تؤدي إلى تخطيط األداء على مستوى الشركة ومستوى اإلدارة ومستوى الفرد.

تتضمن دورة مراجعة األداء ما يلي:

األهداف والغايات التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها بين الموظفين والمديرين. 1
إجراء مراجعة منتصف العام ألداء جميع الموظفين. 2
تقديم الموظفين للمراجعة الذاتية في نهاية العام. 3
مراجعة تقييم األداء وتقديمه من قبل المديرين. 4
إدخال المعايرة والتقييمات النهائية في النظام. 5

ترتبط تقييمات األداء النهائية أيًضا بمكافأة الموظفين من خالل الترقيات، والمكافآت، والحوافز والتدريب. تسمح مراجعة إدارة األداء 
لمجموعة قطر للتأمين بتحديد المتميزين في األداء ومكافأتهم وفًقا لذلك. تكافئ المجموعة الموظفين بمكافآت متغيرة على جميع 

المستويات واإلدارات بحسب الشركة والقسم واألداء الفردي للسنة المالية.

4.7   معالجة شكاوى الموظفين:

تطبق مجموعة قطر للتأمين إجراءات تظلم عادلة للموظفين، والتي يمكنهم اتباعها عندما يرغبون في تقديم شكوى أو تظلم فيما 
يخص وظائفهم. وينطبق إجراء التظلم على جميع الموظفين. يتم تشجيع الموظفين عموًما على عرض األمر في مناقشة غير رسمية 
مع الرئيس المباشر بهدف حل المشكلة بسرعة وبصورة مرضية. ومع ذلك، إذا شعر الموظف أن الشكوى لم يتم التعامل معها 
بشكل صحيح، أو إذا لم يكن من المناسب طرحه مع المدير المباشر، فيمكنه طلب المساعدة من خالل إجراءات التظلم الرسمية 
والمالبسات،  الحقائق  لجميع  الدقيق  التقييم  وبعد  التظلم  اجتماعات  إجراء  فيه  يتم  الذي  الرئيس  إلى مكتب  كتابًيا،  المسألة،  وإحالة 
يتم إخطار الموظف بالقرارات المتخذة في هذا الشأن. في حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية، تتم إحالة المسألة إلى قسم الموارد 

البشرية و/أو اللجنة التأديبية وفًقا لإلجراء المنصوص عليه.

تجري مجموعة قطر للتأمين استطالعات للموظفين على أساس سنوي للحصول على تعليقات صادقة وحقيقية من جميع موظفيها. 
يركز االستطالع على بيئة العمل، والثقافة، والمسؤوليات الوظيفية، ودور المشرف وسلوكه، ومهارات الموظفين، والدورات التدريبية، 
وتقييم األداء، وحوافز األداء، والنمو الوظيفي، والترقية، وغيرها. يتم االحتفاظ بردود االستطالع بسرية تامة ويتم استخدامها إجمااًل من 

أجل إجراء مزيد من التحسينات في المجاالت التي أوضحها وكررها العدد الكبير من الموظفين.

4.8   البدالت غير المتعلقة بالراتب:

رفع مستوياتهم  المساهمة في  أجل  لجميع موظفيها من  بالراتب  المتعلقة  غير  البدالت  العديد من  للتأمين  تقدم مجموعة قطر 
مجموعة  تقدمها  التي  بالراتب  المتعلقة  غير  البدالت  تعتبر  وهادئة.  وسلمية  متوازنة  بحياة  التمتع  على  ومساعدتهم  المعيشية 
قطر للتأمين إحدى مزاياها التنافسية وقد تم وضعها بناًء على األفكار والتعليقات المحلية. توفر مجموعة قطر للتأمين تذاكر سفر 
سنوية، وبدل أثاث المنزل، وقروض سيارات بدون فوائد، وتأمين مجاني على السيارات وتأمين صحي بما في ذلك الفحوصات الطبية 
واستشارات الطبيب، وعضوية الصاالت الرياضية وفقا للمستوى الوظيفي والمواقع الجغرافية. وكجزء من برنامج امتياز الموظفين، 
تتم مكافأة الموظفين من خالل صفقات وخصومات وعروض ممتازة في المطاعم وتذاكر الطيران والقروض الشخصية والفنادق 

والصالونات ومراكز اللياقة البدنية، واإللكترونيات والمجوهرات وغيرها. 

4.9   التنوع واإلدماج:

تؤمن مجموعة قطر للتأمين بالتنوع )اختالف الناس عن بعضهم البعض) واإلنصاف )المعاملة العادلة والوصول والفرص لجميع 
للتأمين،  القرار). في مجموعة قطر  اتخاذ  األفراد) واإلدماج )أن يكون لمجموعة متنوعة من األشخاص السلطة والصوت وصالحية 
قطر  شركة  حققت  التفكير.  وأسلوب  الجنسي  والتوجه  الديني  واالنتماء  واإلعاقة  والجيل  والجنس  العرق  أساس  على  التنوع  ُيعتبر 
التي  الذين تقدم لهم خدماتها، واألفكار  التي تعمل فيها، والعمالء  أيًضا في األسواق  المواهب، ولكن  تنوًعا ليس فقط في  للتأمين 
يقدمها موظفوها، مما يقدم عالمات واضحة على األساس القوي واألعمال المستدامة لمجموعة قطر للتأمين. لقد ثبت المرة تلو 
األخرى أن القوى العاملة المتنوعة والشاملة في مجموعة قطر للتأمين قد ساهمت في تلبية المجموعة وتجاوزها لألهداف المالية، 
وأن تكون منظمة عالية األداء، وذات مستوى أعلى في االبتكار، وتحقيق نتائج أعمال أفضل. يجب أن يكون التركيز على التخلص من 
التحيز الضمني والالواعي ضد مختلف األجناس واألعراق والجنسيات، والفئات العمرية ،والمعتقدات الدينية وغيرها. تم التأكيد من جديد 
على وجود حجة تجارية قوية لضمان بيئة شاملة في مكان العمل واالعتراف بوجود تحيزات وااللتزام بالتغلب عليها وهما الخطوتان 
األوليتان لبناء بيئة عمل حديثة وشاملة وتهدف إلى األداء. توفر مجموعة قطر للتأمين برامج تدريبية تركز على التنوع والمساواة كجزء 

من خطة التدريبية السنوية. 

 4.10   اإلفصاحات المتعلقة برأس المال البشري للسنة المالية 2022
         تم إعداد اإلفصاح أدناه وفقا لمعايير GRI 2023 لتقريراالستدامة

1. التنوع حسب الجنس في مستويات التسلسل الهرمي المختلفة

المجموعأخرىأنثىذكرمستوى الموظف )العد(
1.1% ٠.1٠٪1.٠٪مناصب اإلدارة التنفيذية

11.1% 1.5٠٪9.5٪اإلدارة العليا
87.8% ٢8.7٠٪59.1٪موظفون آخرون

100%3٠.4٠٪69.6٪إجمالي الموظفين

20
22

ي 
نو

س
ال

ر 
ري

تق
ال

ن 
مي

لتأ
ر ل

ط
 ق

عة
مو

ج
م

47



2. التنوع حسب األجيال في مستويات التسلسل الهرمي المختلفة

المجموعفوق 50 سنةمن 30 إلى 50 سنةأقل من 30 سنةمستوى الموظف )العد(
1.1%٠.5٪٠.5٪٠.٠٠٪مناصب اإلدارة التنفيذية

11.1%4.4 ٪6.6 ٪٠.1٪اإلدارة العليا
87.8%1٠.5٪57. 9٪19.4٪موظفون آخرون

100%15.5٪65.٠٪19.5٪إجمالي الموظفين

3. التنوع حسب الجنس في عقود العمل المختلفة

المجموعأخرىأنثىذكرفئة الموظف )العدد(
97.4% ٢9.6٠٪67.8 ٪دائم

2.6% ٠.8٠٪1.9٪مؤقت
100%3٠.4٠٪69.6٪إجمالي الموظفين

4. التنوع حسب الجيل في عقود العمل المختلفة

المجموعفوق 50 سنةمن 30 إلى 50 سنةأقل من 30 سنةفئة الموظف )العدد(
97.4%15.٠٪64.3٪18.1٪دائم

2.6%٠٪٠.8٪1.4٪مؤقت
100%15.5٪65.٠٪19.5٪إجمالي الموظفين

5. التنوع حسب نسبة األجور بين الجنسين

1.46 : 1نسبة األجور بين الجنسين

6. التنوع حسب الجنسية

تتكون القوى العاملة لمجموعة قطر للتأمين من 64 جنسية من 6 قارات

7. االحتفاظ بالموظفين حسب الجنس

التعيينات الجديدة/ 
المجموعأخرىأنثىذكرالمغادرون )العدد(

%٠20.6٪6.9٪13.7التعيينات الجديدة
%٠12.3٪4.9٪7.3الموظفون المغادرون
الموظفون المغادرون 

)طواعية(
7.3٪4.9٪٠12.3%

الموظفون المتبقون 
)المفوضون(

٠٪٠.٠٠٪٠.٠٠0.00%

%86.7 %82.3%88.6معدل االحتفاظ بالموظفين 

التعيينات الجديدة/ 
المجموعأخرىأنثىذكرالمغادرون )العدد(

1٢563٠188التعيينات الجديدة
6745٠11٢الموظفون المغادرون

الموظفون المغادرون 
)طواعية(

6745٠11٢

الموظفون المتبقون 
)المفوضون(

٠٠٠٠
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8. متوسط سنوات الخدمة حسب الجنس

المجموعأنثىذكرمتوسط سنوات الخدمة
6.٠7 سنة4.87 سنة6.59 سنةعدد السنوات

8. الموظفون الذين يحق لهم الحصول على إجازة أبوية حسب الجنس

المجموعأخرىأنثىذكرعدد الموظفين )العدد(
414٠18يحق له الحصول على إجازة أبوّية

414٠18اإلجازة الوالدية المستفاد منها
48٠12المباشرون للعمل بعد اإلجازة األبوية

المباشرون للعمل واستمروا في العمل بعد 1٢ شهًرا من 
37٠10العودة من اإلجازة األبوية

إجمالي عدد الموظفين المقرر عودتهم إلى العمل بعد 
٠4٠4الحصول على إجازة أبوية

إجمالي عدد الموظفين العائدين من اإلجازة األبوية في 
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدفترة )فترات( اإلبالغ السابقة

9. الموظفون الذين يحق لهم تقييم األداء المنتظم حسب الجنس

المجموعأخريأنثىذكرتقييم األداء المنتظم )العد(
%٠97.4٪٢9.6٪67.8دائم

%٠2.6٪٠.8٪1.9مؤقت
%٠100٪3٠.4٪69.6اإلجمالي
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5. عمليات مجموعة قطر للتأمين - البيانات البيئية
تدرك مجموعة قطر للتأمين أثر عملياتها على البيئة. 

تعمل مكاتب شركة قطر للتأمين الرئيسية في قطر ولندن باستخدام مصابيح خضراء معتمدة، ولتوفير الطاقة، تمتلك شركة قطر 
للتأمين منشأة تحويل مؤتمتة ومنظمة بالكامل لتكييف الهواء مرتبطة بساعات العمل لتوفير الكهرباء وتقليل بصمتنا الكربونية. 

الشركة مع  الصرف الصحي لعقارات  أنظمة  التدوير. وتتصل  الشركة إلعادة  الناتجة عن عمليات  النفايات  أوراق  إرسال جميع   ويتم 
مجاري البلدية من حيث تذهب إلعادة التدوير. يتم جدولة انبعاثات الكربون المتعلقة بعمليات QIC على النحو التالي.

 فيما يلي ذكر لجميع انبعاثات الكربون المتعلقة بعمليات3 مجموعة قطر للتأمين.

الكميةوحدات القياسحساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري4الرقم
4.٠5٢.7٠4كيلووات ساعة )kWh(استهالك الكهرباء1

إجمالي ثاني أكسيد الكربون انبعاثات غازات االحتباس الحراري من استهالك الكهرباء٢
)tCO1.851 طن)٢

1.33٠.359ميجاجول )MJ(استهالك الحرارة )البخار(3

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من استهالك الحرارة 4
)البخار(

إجمالي ثاني أكسيد الكربون 
)tCO68 طًنا)٢

7.35طن )t(استهالك الورق5
7.881كيلوليتر )kL(استخدام المياه النظيفة6
7.881كيلوليتر )kL(تصريف مياه الصرف7
٠كيلوليتر )kL(المياه المستصلحة8
٢9.35طن )t(إجمالي توليد النفايات الصلبة9
5.4٠طن )t(نفايات معاد تدويرها1٠
٢9.35طن )t(إجمالي النفايات التي تم التخلص منها11

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من استهالك الوقود من 1٢
قبل أساطيل الشركة

إجمالي ثاني أكسيد الكربون 
)tCO77 طن)٢

إجمالي ثاني أكسيد الكربون رحالت العمل )الجوية والبرية وعن طريق السكك الحديدية(13
)tCO46٠ طًنا)٢

3   تتعلق البيانات بحوالي 9٠٪ من أعمال شركة قطر للتأمين.
4    لحساب انبعِااثات الغازات الدفيئة، تم استخدام حاسبة بروتوكول غازات االحتباس الحراري والبيانات المنشورة من الحكومة ومصادر بيانات المنظمات العالمية 

األخرى وحسابات شركة قطر للتأمين
5    التنقالت اليومية للموظفين من المنزل إلى المكتب والعكس غير مشمولة.
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الكميةوحدات القياساألنشطة المدرجةالتفاصيل#

النطاق 1: انبعاثات 1
الغازات الدفيئة

استهالك الوقود للسيارات التي تمتلكها/ 
تديرها الشركة

إجمالي ثاني أكسيد 
)tCO77 طنالكربون )٢

النطاق ٢: انبعاثات ٢
إجمالي ثاني أكسيد استهالك الكهرباء والحرارةالغازات الدفيئة

)tCO1.919 طًناالكربون )٢

النطاق 3: انبعاثات 3
الغازات الدفيئة

إجمالي ثاني أكسيد رحالت العمل5
)tCO46٠ طًناالكربون )٢

6. أخالقيات الشركات والسلوك والحوكمة
تمتلك شركة قطر للتأمين قسمًا لحوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والذي يتم بموجبه تحديد وتنفيذ ومراقبة جميع مبادئ ومتطلبات 
معايير الحوكمة العالية التي تعكس حجم الشركة وتعقيداتها ومتطلبات أعمالها. وبذلك، فإن ذلك النظام يلبي تماًما مبادئ ومتطلبات 
وأحكام القوانين واللوائح المحلية، وكذلك أفضل ممارسات مبادئ الحوكمة الدولية واألطر والمعايير حيثما ينطبق ذلك. تم إعداد تقرير 
مفصل بعنوان »تقرير شركة قطر للتأمين لحوكمة الشركات لسنة 2022« ليوضح جميع مبادئ وممارسات حوكمة الشركات. باإلضافة 

إلى ذلك، ينص هذا التقرير على بعض التفاصيل اإلضافية لتوضيح استدامة ممارسات حوكمة شركة قطر للتأمين وأداء األعمال.

6.1   المعايير األخالقية

لدى شركة قطر للتأمين »مدونة قواعد سلوك« رسمية تنص على المعايير األخالقية المتبعة في شركة قطر للتأمين لجميع الشركاء 
جميع  يخضع  اآلخــريــن.  المصلحة  وأصحاب  التنظيمية  والسلطات  والعمالء  والموردين  الموظفين  ذلــك  في  بما  االستراتيجيين 
السلطة  )أو  اإلدارة  اعتمدها مجلس  والتي  عام.  السلوك كل  قواعد  لمدونة  اإللزامي  للتدريب  المتعاقدون  ذلك  بما في  الموظفين 
المفوضة من قبل مجلس اإلدارة). الحوكمة واألخالقيات هي مسائل تخص مجلس اإلدارة في شركة قطر للتأمين وجميع التقارير 
والمستندات ذات الصلة بما في ذلك تقرير حوكمة الشركات يتم تقديمها إلى مجلس اإلدارة )أو السلطة المفوضة من مجلس اإلدارة، 

إن وجدت) لمراجعتها واعتمادها.

 أسندت شركة قطر للتأمين إلى لجنة اإلدارة التنفيذية »استراتيجية المجموعة ولجنة التنفيذ والحوكمة« لالضطالع بمسؤولية تنفيذ 
ومراقبة أنظمة حوكمة الشركات والسياسات والمعايير األخالقية. 

لدى شركة قطر للتأمين آلية داخلية للتدقيق، ويعمل بها موظفون بدوام كامل من المدققين ذوي الخبرة والمهارة العالية. ال يقتصر 
نطاق أعمالهم على تدقيق الشؤون المالية للشركة فقط، بل يشمل جميع عمليات الشركة ومنها االكتتاب والمطالبات واالستثمارات 
والتكنولوجيا والتمويل والموارد البشرية واالمتثال والشؤون القانونية والمخاطر والحوكمة وغيرها من الوظائف ذات الصلة. يتم إجراء 

عمليات التدقيق وفًقا لخطة التدقيق السنوية وعلى أساس التناوب بين جميع الوظائف المعنية.

6.2   مكافحة الرشوة والفساد ومنع االحتيال وحماية المبلغين عن المخالفات 

لدى شركة قطر للتأمين سياسة رسمية مفصلة بشأن مكافحة الرشوة والفساد واالحتيال، والتي تنطبق على جميع الموظفين بما 
في ذلك اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة. تشمل المتطلبات الالزمة بموجب هذه السياسة أيًضا الوسطاء والموردين ومقدمي 
الخدمات واالستشاريين أو البائعين الذين يتعاملون مع الشركة. ال تتهاون الشركة مطلًقا مع حاالت الرشوة والفساد واالحتيال وتلتزم 
بممارسة أعمالها بطريقة عادلة وشفافة. وفًقا للسياسة، يجب على الموظفين ممارسة العناية الواجبة المعقولة بما يتوافق مع 
المخاطر المتصورة فيما يتعلق بالرشوة والفساد واالحتيال في جميع المعامالت التجارية مع العمالء والغير لمنع واكتشاف حاالت 
الرشوة والفساد واالحتيال. وضعت الشركة حًدا أقصى للهدايا والضيافة، وهو ما يكون لغرض دعم العالقات التجارية مع الشركاء 
االستراتيجيين وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية. تقع مسؤولية المراقبة واإلشراف على مكافحة الرشوة والفساد واالحتيال 

على عاتق إدارة االمتثال بالمجموعة.

وتطبق شركة قطر للتأمين أيًضا سياسة اإلبالغ عن المخالفات، والتي تهدف إلى تشجيع جميع موظفي الشركة على اإلفصاح عن 
أي مخالفات قد تؤثر بالسلب على الشركة، أو عمالئها، أو مساهميها، أو موظفيها أو الجمهور بشكل عام. وتهدف وثيقة السياسة 
هذه إلى إمكانية إبالغ الموظف عن المشكالت دون خوف من االنتقام. تدرك الشركة صعوبة اإلبالغ عن أي مشكلة، ألسباب ليس 
أقلها الخوف من انتقام المسؤولين عن سوء الممارسة. وبالتالي، فال تتهاون الشركة مع أي مضايقات أو إيذاء وتتخذ إجراءات لحماية 
المبلغين عن المخالفات الذين يعبرون عن قلقهم بحسن نية. كما يتم النظر في البالغات عن المخالفات التي يتم تقديمها دون الكشف 
عن هوية المبلغ، مع األخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك خطورة القضايا المثارة، ومصداقية اإلدعاء، واحتمال تأكيد االدعاءات 
من مصادر أخرى.  ال يجوز للشركة اإلفصاح عن هوية أي شخص يقوم بحسن نية باإلبالغ عن المخالفات ويطلب الحفاظ على سرية 
هويته، وال تبذل الشركة أي جهد، أو تتهاون مع أي جهد يبذله أي شخص أو مجموعة أخرى، للتأكد من هوية الُمبلغ عن المخالفات الذي 

قام باإلبالغ بحسن نية دون الكشف عن هويته.

6.3 المساهمون وحقوقهم

النظام األساسي لشركة قطر للتأمين هو مستند أساسي للشركة ينص على الحقوق والمسؤوليات الرئيسية للمساهمين. وبموجب 
المادة 6 من النظام األساسي، ال يجوز أن تتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو اعتباري 5٪ من رأس المال المدفوع للشركة باستثناء 
حكومة قطر والمؤسسات ذات الصلة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق التقاعد المدني والعسكري). ومع ذلك، 
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فقد تصل هذه النسبة إلى 10٪ من رأس المال المدفوع للشركة، بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي )QCB) )الهيئة التنظيمية 
الرئيسية ألعمال التأمين في قطر). تم وضع الحد األدنى لتنويع الملكية بين مختلف المساهمين وكذلك لضمان حوكمة أفضل على 
مستوى مجلس اإلدارة، وال توجد حدود أو قيود على حق التصويت مفروضة على المساهمين الذين لديهم حيازات ألسهم قانونية في 

الشركة. يتم التعامل بعدالة مع جميع المساهمين، ويتمتعون حقوق تصويت متساوية بما يتناسب مع ملكيتهم لألسهم.

وعلى هذا النحو، فقد تمت مراجعة المادة 16 من النظام األساسي )مع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية) 
حيث ُيسمح للمستثمرين غير القطريين بامتالك ما يصل إلى 100٪ من أسهم الشركة بشرط إصدار قانون يسمح بذلك. 

وفقا لسجل المساهمين في 31 ديسمبر 2022،، تمتلك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، وهي صندوق تقاعد عام للمواطنين 
القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 10,59٪ من رأس المال المدفوع للشركة، يمتلك صندوق التقاعد العسكري ٪3,85 
من أسهم الشركة، وتمتلك شركة بروق التجارية 5,37٪ من أسهم الشركة. يمتلك هؤالء المساهمون الثالثة ما مجموعه 19,82٪ من 
أسهم الشركة ويمثلون حكومة قطر واألسرة الحاكمة في قطر. بينما تمتلك مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين ال ينتمون إلى 

أي مجموعة أو جمعية أو عائلة محددة بقية أسهم الشركة. 

العامة  الهيئة  قبل  من  تعيينه  يتم  واحد  عضو  باستثناء  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  جميع  العمومية  الجمعية  في  المساهمون  ينتخب 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية، ويكون ممثاًل لمساهمتها. يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة المتبقين من قبل مجموعة متنوعة 

من المساهمين الذين ال ينتمون إلى أي مجموعة أو جمعية أو عائلة محددة.

وفًقا للمادة 38 من النظام األساسي، ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات مما يتيح ألعضاء مجلس اإلدارة فرصة وافية 
لإلحاطة بمجريات الشركة وتوفير التوجيه االستراتيجي للشركة وإدارتها التنفيذية.

6.4   مجلس اإلدارة

تم انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة حسب األصول من قبل المساهمين وهم ال يمثلون مجموعة خاصة من المستثمرين، بل هم 
يمثلون جميع المساهمين وفقا للوائح. ال يوجد ممثلون حكوميون في مجلس اإلدارة، باستثناء عضو يتم تعيينه من قبل الهيئة العامة 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية، وهو صندوق تقاعد عام للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 

وفًقا للمادة 37 من النظام األساسي، يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين ولديهم معرفة كافية بالمسائل اإلدارية ولديهم 
المالية  القطاعات  في  المتنوعة  الخبرة  من  بسنوات  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  يتمتع  بفعالية.  أعمالهم  ألداء  المناسبة  الخبرة 
والمديرين  التنفيذي  الرئيس  ونائب  التنفيذي  الرئيس  مناصب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  معظم  شغل  لالقتصاد.  الكلية  واالقتصادية 
البنوك والشركات االستثمارية وغيرها من الشركات ذات األغراض المتنوعة، حيث كان  التنفيذيين في المجاالت األخرى بما في ذلك 

منوط بهم تحمل المسؤولية األساسية عن إدارة األعمال والشؤون المالية وإدارة المخاطر للشركات.

وفقا للمادة 37 البند 3 من النظام األساسي، يتعين على جميع أعضاء مجلس اإلدارة أن يصبحوا مساهمين بحد أدنى مقداره مليوني 
سهم في الشركة. وال يجوز تداول هذه األسهم أو رهنها أو حجزها إال بعد انتهاء عضوية المجلس. يعفى األعضاء المستقلون وممثلو 

موظفي الشركة من شروط تملك أسهم الشركة المنصوص عليها أعاله. 

7. خصوصية البيانات وسالمتها
7.1   سياسة حماية البيانات والخصوصية

البيانات  بحماية  الشركة  التزام  يدل على  اإلدارة، مما  البيانات معتمدة من مجلس  لحماية  للتأمين سياسة شاملة  لدى شركة قطر 
الشخصية وخصوصية عمالئها وموظفيها ونظرائها اآلخرين. تحكم السياسة جميع األعمال التجارية والشركات التابعة ذات الصلة 
الصلة من  ذو  الجزء  للتأمين  السياسة. كما نشرت شركة قطر  نطاق  تقع في  التي  األنظمة  البيانات على جميع  وجميع مجموعات 
السياسة على مواقعها اإللكترونية، حيثما لزم األمر، للعمالء والنظراء اآلخرين للوصول المباشر إليها وفهم كيفية تعامل شركة قطر 
بياناتهم،  بياناتهم، والحق في تصحيح  إلى  بالوصول  بياناتهم في. تسمح السياسة للعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين  للتأمين مع 
سحب  في  والحق  لبياناتهم،  للتأمين  قطر  شركة  استخدام  كيفية  تقييد  أو  إيقاف  طلب  في  والحق  بياناتهم،  حذف  طلب  في  والحق 

الموافقة على استخدام بياناتهم.

كجزء من عملية الحوكمة، تراقب لجنة اإلدارة التنفيذية وتشرف على جميع األنشطة والحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات 
اإلدارة واإلستعانة  إبالغ مجلس  يتم  أخرى،  رئيسية  أي تطورات  أو  أمني  أو حادث  كبير  أي خرق  على فترات منتظمة. في حالة حدوث 

بتوجيهاته بشأن أي مسائل على النحو الواجب.

7.2   الشهادات والتدقيق الخارجي

حافظت شركة قطر للتأمين على معايير شهادة الضمان ISO 27001 منذ عام 2010. يغطي نطاق الشهادة جميع العمليات و التطبيقات 
ذات الصلة بشركة قطر للتأمين، وتشمل حماية سرية وسالمة وتوافر بيانات العمالء. يتم إجراء تدقيق شهادة ISO 27001 سنوًيا من 
قبل وكالة خارجية مستقلة بينما يتم إجراء التدقيق الداخلي لها مرتين في السنة. كجزء من مراجعة واختبار التدقيق الداخلي، يتم اختبار 

الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات والتأكيد عليها من قبل مدقق خارجي، وهو شركة التدقيق بيج 4، على أساس سنوي.
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7.3   الممارسات واألدلة فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية

االمتيازات. تعتمد عملية منح  أقل  المعرفة ومنح  إلى  الحاجة  الوصول وتنفيذها وفق مبدأ  التحكم في  الموافقة على سياسة  تمت 
الوصول وتعديله وإلغائه على الموافقة وتتم إدارة هذه العملية من خالل مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات المنفصل بينما تتم إعادة 
اعتماد الوصول كل ثالثة أشهر مرة واحدة. حيثما أمكن، يتم تنفيذ الضوابط الفنية مثل المصادقة ذات العوامل المتعددة. تم استخدام 

تقنيات التشفير ذات الخوارزمية القوية )AES 128) لحماية البيانات الحساسة. 

ال تقوم الشركة بتأجير أو بيع أو توفير البيانات الشخصية لطرف ثالث ألي أغراض أخرى غير إكمال المعامالت/ الخدمات. تلتزم الشركة 
بحذف البيانات بعد فترة زمنية محددة وال تجمع البيانات الشخصية من الغير )إال عندما يتطلب القانون ذلك).

يتم تقديم تدريب الوعي األمني لجميع الموظفين الدائمين والمتعاقدين وفًقا لخطة التدريب السنوية، مع جلسات تتطرق إلى مناقشة 
مواضيع مختلفة بما في ذلك أحدث التهديدات اإللكترونية. تقوم شركة قطر للتأمين أيًضا بتقييم االستجابة السلوكية للموظفين من 

خالل المحاكاة )مثل اختبار التصيد االحتيالي) والتحليل والتفاعل في العالم الحقيقي مع االتصاالت الضارة.

تغطي برامج حماية البيانات والخصوصية في شركة قطر للتأمين الموردين وشركاء األعمال، ومن أجل االمتثال للسياسة والعمليات، 
والقوانين  للتأمين  قطر  شركة  لسياسة  الغير  امتثال  من  والتأكد  امتثالها  من  للتحقق  األمر،  لزم  حيثما  التفتيش،  عمليات  إجراء  يتم 

واللوائح المحلية.

7.4   خطة خرق البيانات واالستجابة للحوادث

خروقات  أو  أمنية  حــوادث  أي  احتواء  أو  من  التقليل  أو  للحد  المعلومات  تكنولوجيا  أمن  سياسة  بتطبيق  للتأمين  قطر  شركة  قامت 
للبيانات. تم وضع كل من التدابير االستباقية والتفاعلية ويتم مراجعة هذه العمليات سنوًيا، وفيما يلي بعًضا منها. 

أيام األسبوع كجزء من 	  المتقدمة ومراقبتها على مدار الساعة طوال  النهاية  يتم نشر مستشعرات االستجابة واكتشاف نقاط 
 .((MDR االكتشاف واالستجابة الُمدارة

مراقبة مركز العمليات األمنية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.	 
 إشراك طرف ثالث مستقل معروف في التحقيقات والطب التحليالت.	 
 االشتراك في نظم المكافحة الذكية العالمية للتهديدات ولتسليط الضوء على واقع التهديدات.	 

لم يتم تلقي أي شكاوى مثبتة بشأن انتهاكات خصوصية العمالء، ال من أطراف خارجية وال من الهيئات التنظيمية. لم يتم إثبات أي 
 .ta.تسريبات أو سرقات أو خسائر في بيانات العمالء

8. الرقمنة واستدامة سلسلة التوريد
8.1    الرقمنة والحوكمة اإللكترونية: 

فيما يتعلق برقمنة جميع النظم، تتمتع أنظمة الموارد البشرية واإلدارة بنظام متين للحوكمة اإللكترونية مع رقمنة تتجاوز نسبتها 
80٪. تمت رقمنة عملية االكتتاب في شركة قطر للتأمين بالكامل من حيث إقتباس األسعار وإرسال األسعار وعملية الموافقة على 
السياسة والدفع عبر اإلنترنت ووثيقة السياسة من خالل الوسائل الرقمية. يتم تقديم أعمال البيع بالتجزئة المباشرة رقميا مما يضع 

إدارة الخدمات واالستفادة بشكل رئيسي في أيدي العمالء.

 صنفت أنود تكنولوجيز، وهي شركة خدمات تكنولوجيا معلومات تابعة لمجموعة قطر للتأمين، ضمن أفضل 10 شركات رائدة في مجال 
تكنولوجيا التأمين في العالم في عام 2021 من قبل أكورد وألكمي كرو.  تم اختيار شركة تقنيات عنود – الشركة العالمية المملوكة بالكامل 
لمجموعة قطر للتأمين من قبل شركات التأمين الرائدة في األمريكتين وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سعيهم 
نحو التحول الرقمي. كجزء من هذه العقود التي تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات ، تقوم شركة تقنيات عنود بتحويل عمالء التأمين رقميا 

Anoud +، من خالل نشر منصة تكنولوجيا المعلومات المتكاملة الخاصة بها

8.2    سلسلة التوريد 

يشكل مصرفيو مجموعة قطر للتأمين ومزودي القدرات )شركات إعادة التأمين) والوسطاء والوكالء والمدققين ومديري المحافظ 
بنا.  الخاصة  التوريد  سلسلة  لشبكة  األساسي  الحياة  شريان  والمقاولين  الخدمات  ومقدمي  والموردين  والبائعين  واالستشاريين 
نحن نعتمد عليهم لخدمة عمالئنا وأصحاب المصلحة األكبر. تتمتع شركة قطر للتأمين بعملية تقديم عطاءات شفافة وعادلة عند 

االقتضاء، وفي حالة عملية تقديم العطاءات المفتوحة مثل بيع السلع، هناك مزايدة رقمية شفافة عبر اإلنترنت.  

تتم إدارة استثمارات مجموعة قطر للتأمين العالمية من قبل مديري األصول الخارجيين الذين وقعوا على »مبدأ االستثمار المسؤول« 
التابع لألمم المتحدة منذ عامي 2006 و 2007 ولديهم درجة +A في مؤشر مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول مقارنة بمتوسط درجة 

»A« مما يشير إلى استعانة مجموعة قطر للتأمين بالشركات الرائدة في السوق في االستثمارات المستدامة.
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 مبادرات المسؤولية
 االجتماعية للشركات

)CSR(

رعاية مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية 

كجزء من التزام قطر للتأمين بدعم األنشطة التي تعرض 
المحلية  األحداث  ودورها في استضافة  دولة قطر  ثقافة 

والدولية عبر الرياضة والسياحة والثقافة.
حملة التبرع بالدم لمؤسسة حمد الطبية

حمد  مؤسسة  لــدعــوة  للتأمين  قطر  شــركــة  استجابت 
لتشجيع  وطنية  حملة  مــن  كــجــزء  بــالــدم  للتبرع  الطبية 
المواطنين والمقيمين على أن يصبحوا متبرعين منتظمين 
من خالل تنظيم حملة للتبرع بالدم في مقر الشركة حيث 

تبرع الموظفون بالدم.

التدريب الصيفي

البشري  الــمــال  رأس  فــي  باالستثمار  التزامنا  مــن  كجزء 
من  مجموعة  باستضافة  رحبنا  وبنائه،  قطر  في  الوطني 
تدريبي  برنامج  في  والجامعية  الثانوية  الــمــدارس  طــالب 
عن  متعمقة  فكرة  اكتسبوا  حيث  أسابيع  سبعة  لمدة 
صناعة التأمين والخبرة العملية المؤسسية وبناء مهارات 

القيادة والتواصل.

رعاية معرض سهيل الدولي للصيد والصقور 

لتسليط  الــدؤوبــة  جهودها  للتأمين  قطر  شركة  أظهرت 
الحفاظ على  على  الغني وحرصها  تراث قطر  على  الضوء 
معرض  رعاية  خالل  من  وإحيائه  للصقارة  الثقافي  اإلرث 

كتارا الدولي للصيد والصقور )سهيل ٢٠٢٢(.

مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال واألعمال

وتعزيز  بتطوير  التزامها  من  للتأمين  قطر  شركة  عــززت 
التعاون  الوطني في قطر من خالل  البشري  المال  رأس 
مع أكاديمية قطر للمال واألعمال لدعم »برنامج كوادر«؛ 
وهي مبادرة تهدف إلى إعداد قادة األعمال المستقبليين 
والمصرفية  المالية  الخدمات  قطاع  فــي  الــقــرار  وصــنــاع 
والواقع  األكاديمية  »الدراسة  بين  الفجوة  سد  خالل  من 
الجنسين  كال  من  الجدد  القطريين  للخريجين  المهني« 

ضمن مجموعة تخصصات الصناعة المالية.

مبادرات الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
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لندن

مدرسة ستيفن هوكينز

توفير الدعم التعليمي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
عامين و 11 عاًما من ذوي االحتياجات المتعددة والشديدة 

في المجاالت التعليمية والصحية والرعاية المتخصصة.

رينبو ترست

تقديم الدعم لألسر التي لديها طفل يتراوح عمره بين ٠ و 18 
عاًما و يعاني من مرض يهدد الحياة.

نداء اللورد مايورز - نداء الشريط األخضر

الصحة  مشاكل  من  يعانون  الذين  لألفراد  الدعم  تقديم 
العقلية.

 نداء الخشخاش السنوي للفيلق الملكي 
البريطاني

تقديم الدعم لألفراد العسكريين الحاليين والسابقين.

مزرعة سبيتالفيلدز

توفير مساحة آمنة تمكن الناس من إحداث تغيير إيجابي 
في حياتهم والمجتمع المحلي وكوكب األرض.

زيوريخ 

ستيرن سنوبي

من  يعانون  الــذيــن  األطــفــال  لحياة  والتنوع  الــفــرح  يجلب 
مرض أو لديهم إحتياجات خاصة. 

بعثة كاريتاس الجبلية

عائلة  لدعم  الجبال  في  واحـــًدا  يوًما  زيــورخ  مكتب  أمضى 
مزارعة من خالل أداء مهام يومية في المزرعة. 

مؤسسة ثيودورا

إلى نفوس األطفال  والفرح  السرور  فنانين إلدخال  توفير 
ذوي اإلحتياجات الخاصة في المستشفى وإسعادهم. 

جبل طارق

دعم الصحة النفسية في كلوب هاوس جبل طارق

العقلية  بــاألمــراض  للمصابين  المجتمعي  الدعم  تقديم 
ومشاكل الصحة النفسية.

خط األطفال

توفير خط دعم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع يقدم 
الدعم لألطفال والشباب.

مالطا

 )SJAF( مؤسسة سانت جين أنتيب

المهمشين  لألشخاص  الــذاتــي  والتمكين  الــدعــم  تقديم 
اجتماعًيا واألسر ومجموعات األقليات.

برمودا

مركز برمودا للسرطان والصحة

وتمويل  السرطان،  مرض  من  يعانون  لمن  الدعم  تقديم 
البحوث في مجال الوقاية والعالج.

ويندريتش

توفير مركز أنشطة يقدم تجارب إلثراء نوعية الحياة لذوي 
االحتياجات الخاصة

الجمعيات الخيرية لسرطان البروستاتا والثدي

تم جمع األموال لدعم مبادرة »عدم حلق الشارب في شهر 
نوفمبر« )لرفع الوعي عن سرطان البروستاتا( والتضامن 
من خالل ارتداء مالبس باللون القرنفلي )لرفع الوعي عن 

سرطان الثدي(

مركز العائلة

يعانون من  الذين  الحرجة لألطفال  التدخل  توفير خدمات 
الناتجة على  والسلوكية  واالجتماعية  العاطفية  التحديات 

الصدمات 
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 دول مجلس التعاون الخليجي: مواصلة التفاؤل رغم الشكوك الدولية

الروسي  الغزو  العالمية في عام ٢٠٠8 على خلفية  العام األسوأ منذ األزمة  العالمية في عام ٢٠٢٢ من  عانت األســواق 
أسعار  في  مسبوق  غير  ارتفاًعا  ذلك  وأعقب  عالمًيا،  التضخم  نسب  ارتفاع  عن  الناجمة  بالتأثيرات  متبوًعا  ألوكرانيا، 

الفائدة من قبل الفيدرالي األمريكي ومخاوف من الركود، ما ساهم في مزيد من التذبذبات والتقلبات السوقية.

تفوقت أسواق األسهم الخليجية على نظيراتها العالمية في عام ٢٠٢٢ ُمقارنًة باألسواق في الدول الناشئة والُمتقدمة، 
بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.٢ بالمئة في حين 
انخفض مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي بنسبة 19.5 بالمئة، كما انخفض مؤشر مورجان ستانلي 
التعاون  مجلس  دول  ألسواق  قوية  العام  بداية  وكانت  بالمئة،   ٢٢.4 بنسبة  الناشئة  لألسواق  إنترناشيونال  كابيتال 
ذلك،  ورغم  الهيدروكربونية،  الُمشتقات  أسعار  الرتفاع  نظًرا  الماضي،  أبريل  في  الــذروة  إلى  وصلت  حيث  الخليجي، 

انخفضت مؤشرات األداء لألسواق في النصف الثاني من العام وأغلقت منخفضة، بالتوازي مع األسواق العالمية.

كانت الدولتين األكثر تأثيًرا في انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني لدول مجلس التعاون الخليجي هما 
قطر )انخفاض بنسبة 8.1 بالمئة( والسعودية )انخفاض بنسبة 7.1 بالمئة(، بينما، من ناحية أخرى، ارتفعت مؤشرات 
أسواق أبو ظبي )ارتفاع بنسبة ٢٠.3 بالمئة(، وُعمان )ارتفاع بنسبة 17.6 بالمئة(، والبحرين )ارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة(، 
ودبي )ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة(، والكويت )ارتفاع بنسبة 3.5 بالمئة(. وفي الوقت نفسه، أختتم خام برنت العام عند 
احتياطي  انخفاض  بين روسيا وأوكرانيا في  الحرب  بالمئة، حيث تسببت   1٠.5 بزيادة  للبرميل،  أمريكي  85.9 دوالر  سعر 

النفط العالمي، مما تسبب في اختالل التوازن بين العرض والطلب.

تراجعت أسهم مجموعة قطر للتأمين بنسبة 3٠ بالمئة، إلى جانب ضعف أداء مؤشر بورصة قطر الذي انخفض بنسبة 
8.1 بالمئة على مدار العام، كما انخفض مؤشر بورصة قطر للتأمين بنسبة 19.8 بالمئة في عام ٢٠٢٢. كانت أسواق قطر 
واحدة من أفضل األسواق أداًء حتى مطلع أبريل ٢٠٢٢ بعائدات وصلت إلى ٢5٪، ومنذ ذلك الحين، شهدت األسواق 
تقلبات حادة على خلفية األسباب المذكورة باألعلى، كما هو الحال لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصًة القطاع 
ة نظًرا لضعف نمو القروض على خلفية سداد الديون الحكومية، في حين بدأت  المصرفي الذي تعرَّض إلى ضغوط جمَّ
األسواق المالية ُتعاني من جفاف السيولة على مدار األسابيع القليلة في نهاية العام، كما واصلت االنحدار بخسائر 
14٪ على مدار الشهرين األخيرين من  انخفضت األسواق بنسبة  بيع األسهم، حيث  نتيجة استمرار عمليات  ضخمة 

العام.

نشهد  أن  المرجح  ومن  والصحة،  والتعليم  التحتية  البنية  على  التركيز  مع   ٢٠٢3 العام  ميزانية  عن  قطر  دولة  أعلنت 
أن  المتوقع  األخرى، فمن  الصحية  التعليمية، والمستشفيات، والمرافق  المدنية، والمؤسسات  المرافق  زيادة في 
يرتفع اإلنفاق الحكومي في عام ٢٠٢3 إلى 54.7 مليار دوالر أمريكي، إلى جانب انخفاض ُمخصصات المشروعات الُكبرى 

 ٔاداء سهم
الشركة

في عام 2022
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يبلغ  أن  المتوقع  العالم، ومن  تكاليف استضافة كأس  االنتهاء من سداد ُمعظم  بالتزامن مع  بالمئة،   13.6 بنسبة 
فائض الموازنة 8 مليارات دوالر أمريكي ومن الُمخطط تخصيصهم لسداد الدين العام، وتعزيز احتياطي مصرف قطر 
المركزي، وزيادة رأسمال جهاز قطر لالستثمار، ما يعكس رغبة دولة قطر في تعزيز وتحفيز وتنويع االقتصاد الوطني.

الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  للناتج  متوقع  نمو  مع  تدريجًيا  القطرية  األســواق  انتعاش  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع 
ة حقل  ق جزئًيا بإعالن شركة قطر للطاقة عن مشروع توسعَّ ز النمو الُمتحقَّ بنسبة ٢.4 بالمئة في عام ٢٠٢3، كما سُيعزَّ
الشمال فضًلا عن إبرام شركة قطر للطاقة شراكات مع خمسة من ُكبرى شركات النفط العالمية ضمن مشروع 
حقل الشمال الشرقي برأسمال ٢9 مليار دوالر أمريكي بهدف زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي الُمسال من 77 إلى 
11٠ مليون طن متري سنوًيا بحلول عام ٢٠٢6. من المتوقع أن ُيؤدي زيادة حجم الطلب وارتفاع أسعار الطاقة والتوجهات 
ترسيخ قواعد  البالد، فضًلا عن  عائدات  زيادة  إلى  الغربية  أوروبــا  إلى  الطبيعي  الغاز  البديلة إلمــدادات  المصادر  نحو 

اقتصادية قوية.
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 نظرة عامة
على األداء المالي

7.٠٠٠

14.٠٠٠

٢1.٠٠٠

٢8.٠٠٠

35.٠٠٠

4٢.٠٠٠

49.٠٠٠

٢٠18

39.165

٢٠19

39.415

٢٠٢٠

4٢.741

٢٠٢1

43.691

٢٠٢٢

38.155

إجمالي األصول
)بالمليون ريال قطري)

1٠٠

٢٠٠

3٠٠

4٠٠

5٠٠

6٠٠

7٠٠

٢٠18

646

٢٠19

651

٢٠٢٠

1٠1

٢٠٢1

٢٠٢٢616

٢٠٢٢)648(

صافي الربح العائد على مساهمين الشركة األم
)بالمليون ريال قطري)
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محليًا

إقليميًا

دوليًا

التأمين البحري والجوي

التأمين على الصحة والحياة

التأمين على الُممتلكات  وضد 
األضرار

إجمالي األقساط الُمكتتبة على 
المستويات المحلية واإلقليمية 

والدولية

 إجمالي األقساط الُمكتتبة 
في مجاالت التأمين

٪71

٪16

٪13

٪85

٪5
٪1٠

التأمين
إجمالي األقساط

)بالمليون ريال قطري)

3٠٠

)6٠٠(

٠

6٠٠

)3٠٠(

٢٠٢٢

25

٢٠18

 519 

٢٠19

 282 ٢٠٢٠

(595( ٢٠٢1

 350 

إجمالي أقساط التأمين
)بالمليون ريال قطري(

1٠.5٠٠

13.٠٠٠

٢٠18 ٢٠19

11.823

٢٠٢٠

12.060

٢٠٢1

12.202

٢٠٢٢

9,922 9,848
8.٠٠٠

20222021202020192018تحليل المعدل

86 86  67  78 79معدل االحتفاظ )٪(

صافي المخصصات 
الفنية /صافي األقساط 

الُمكتتبة )٪(
 188 185193139138

صافي الخسارة في 
المخصصات / صافي 
األقساط الُمكتتبة )٪(

1401351449395
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20182019202020212022

 17,243  19,335  21,570  20,553  18,757 األصول اإلستثمارية

 834  1,083  1,366  1,036  826 إيرادات االستثمارات

4,8٪5,6٪6,3٪5,0٪4,4٪العائد على االستثمارات

االستثمارات والخزينة
)بالمليون ريال قطري)

األصول اإلستثماريةإيرادات االستثمارات العائد على االستثمارات

االستثمارات
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20222021202020192018مليون ريال قطري

 582  531  532  381  433 إيرادات الفوائد

 100  65  51  35  64 إيرادات توزيع األرباح

 3  209  556  556  217 الربح الناتج عن بيع االستثمارات

 49  47  42  33  32 إيرادات اإليجارات

 20  17  11  22  35 إيرادات أتعاب االستشارات

 55  176  150    -    - أرباح بيع االستثمارات العقارية

 17 (9)  24  56  53  بنود أخرى

   -    -    -    -    - خسائر اإلنخفاض في القيمة

 8٢6  1.٠36  1.366  1.٠83  834 اإلجمالي

نتائج االستثمارات

توزيع االستثمارات حسب النوع

استثمارات عقارية

النقد والودائع لدى البنوك

األسهم وصناديق األسهم الخاصة

األوراق المالية ذات الدخل الثابت

٪33 ٪3

٪15
٪4920
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شركة قطر للتأمين 

20222021202020192018مليون ريال قطري

 11,823  12,060  12,202  9,922  9,848 إجمالي األقساط

 519  282 (595)  643  25 نتائج االكتتاب

 646  651  101  616 (648) صافي الربح العائد إلى الشركة األم

 826  1,036  1,366  1,083  834 االستثمار واإليرادات األخرى

 23,639  25,079  25,680  26,514  20,303 النقد واالستثمارات

 39,165  39,415  42,741  43,682  38,155 إجمالي األصول

 حقوق ملكية المساهمين في
الشركة األم

 6,319  8,419  8,206  8,453  7,726 

20222021202020192018أسهم شركة قطر للتأمين

 0,174  0,174 (0,004)  0,143 (0,242) ربحية السهم )ريال قطري)

 القيمة السوقية 
)مليون ريال قطري)

 6,281  8,982  7,715  10,321  11,449 

 توزيعات األرباح للسهم الواحد 
)ريال قطري)

 -  0,10  -    0,15  1,5 

 سعر السهم في 31 ديسمبر
 )ريال قطري)

 1,92  2,75  2,36  3,16  35,90 

 القيمة الدفترية للسهم 
)ريال قطري)

 1,93  2,58  2,51  2,59  2,37 

تم تخفيض القيمة االسمية للسهم العادي من 1٠ ريال قطري إلى 1 ريال قطري اعتباًرا من ٢7 يونيو ٢٠19.
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202020212022)الهيكل الرأسمالي )مليون ريال قطري

 3,266  3,266  3,266 رأس المال المساهم

 2,759  2,759  2,759 عالوة اإلصدار

 635  635  635 االحتياطي القانوني

 287  287  287 االحتياطي العام

(646)  190  400 (احتياطي القيمة العادلة )الخسارة

 32  32  32 احتياطي الكوارث

(23)  37  21 بنود أخرى لحقوق الملكية

 52  1,213  806 األرباح المدورة

(44)    -    - الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

 6.319  8.419  8.206 حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم

 98  99  87 الحصص غير المسيطرة

 2,521  2,697  2,697 الدين الثانوي الدائم

 8.938  11.215  10.990 إجمالي حقوق الملكية

القوة اإلقتصادية 
للمجموعة

20222021202020192018الهيكل الرأسمالي %

 األصول الُمستثمرة بالنسبة
 لالحتياطي الفني

117140137133125

 النقد والودائع البنكية بالنسبة
 لالحتياطي الفني

4461525554
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البيانات المالية 
الموحدة وتقريـر 

مراقب الحسابـات 
المستقـل
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر ٢٠٢٢

67
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
حول البيانات المالية الموحدة

إلى المساهمين في شركـة قطــر للتأميـن )ش.م.ع.ق.(

الرأي

مًعا  إليها  )يشار  التابعة  »( وشركاتها  )»الشركة  للتأمين ش.م.ع.ق.  لشركة قطر  لـ  الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
باسم »المجموعـة«( والتـي تتضمــن بيان المركــز المالــي الموحـد كمــا في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، وبيانات الربح أو الخسارة، والدخل 
التي  والمالحظات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  الموحدة  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  النقدية  والتدفقات  الشامل، 

تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى على النحو المبين في الصفحات من 11 إلى 66.
الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  الجوانب  كافة  من  عادلة،  بصورة  تظهـر  المرفقة  الموحدة  الماليـة  البيانـات  فإن  برأينا، 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس الرأي

المعايير في  لتلك  التوضيح لمسؤوليتنا وفقا  بمزيد من  للتدقيق. قمنا  الدولية  للمعايير  التدقيق وفقا  بأعمال  لقد قمنا 
الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا 
)متضمنة  للمحاسبين  الدولية  األخالقية  المعايير  مجلس  عن  الصادرة  المهنين  للمحاسبين  األخالقي  السلوك  لقواعد 
معايير االستقاللية الدولية( )قواعد السلوك األخالقي( والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها 
على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك المتطلبات 
كافية ومناسبة  التي حصلنا عليها  التدقيق  أدلة  أن  نرى  إننا  للمحاسبين.  الدولية  األخالقية  المعايير  الصادرة عن مجلس 

لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
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األمور الهامة حول أعمال التدقيق

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة 
للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال 

نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور.

تقييم مطلوبات عقود التأمين

انظر اإليضاحات رقم 7 في البيانات المالية الموحدة

كيف تم معالجة األمر في تدقيقنااألمور الهامة حول أعمال التدقيق

المطالبات  احتياطي  للتأمين  الفنية  االحتياطيات  تشمل 
المكتسبة  غير  األقــســاط  واحتياطي   ،)»OCR«( القائمة 
وغــيــر  ــدة  الــمــتــكــّب ــبــات  الــمــطــال واالحـــتـــيـــاطـــي   )»UPR«(
تعتبر   ،٢٠٢٢ ديسمبر   31 في  كما   .)»IBNR«( عنها  المبلغ 
إلجمالي  بالنسبة  مــاديــة  للتأمين  الفنية  االحــتــيــاطــيــات 
في  ــر  االمـ عــن  اإلفــصــاح  تــم  كما  المجموعة.  مطلوبات 
إيضاح 4 و 35  حول البيانات المالية الموحدة، فإن تحديد 
النتائج  حول  هامة  أحكام  على  ينطوي  االحتياطيات  هذه 
الخسائر  بمدفوعات  المتعلقة  المؤكدة  غير  المستقبلية 
الكاملة  التسوية  ذلك  في  بما  للمخاطر،  التعرض  وتغيير 
األجــل.  طويلة  التأمين  وثائق  حاملي  اللتزامات  النهائية 
حسابات  لدعم  تقييم  نــمــاذج  عــدة  المجموعة  تستخدم 
إلى  النماذج  يؤدي تعقيد  للتأمين. قد  الفنية  االحتياطيات 
حدوث أخطاء نتيجة عدم كفاية البيانات / عدم اكتمالها، أو 
األساليب واالفتراضات غير المناسبة، أو تصميم النماذج 

أو تطبيقها. 
ومعدالت  االستثمار  عائد  مثل  االقتصادية  االفتراضات 
مثل  االكــتــواريــة  واالفــتــراضــات  الفائدة  وأســعــار  التضخم 
الخسائر  دفــع  وأنــمــاط  عنها  المبلغ  المطالبات  أنــمــاط 
ــى جــانــب بيانات  واتــجــاهــات الــتــكــرار وســلــوك الــعــمــالء، إل
رئيسية  مــدخــالت  هــي  للمجموعة  الــتــاريــخــيــة  الــخــســارة 

تستخدم لتقدير هذه المطلوبات طويلة األجل .
نــظــًرا ألهــمــيــة الــتــقــديــر غــيــر الــمــؤكــد الــمــصــاحــب لتحديد 
االحتياطيات الفنية للتأمين، فإن هذا االمر يعتبر من أمور 

التدقيق الرئيسية.

ركزت إجراءات التدقيق لدينا على تحليل األساس المنطقي 
لالفتراضات االقتصادية واالكتوارية المستخدمة من قبل 
المعمول  الصناعة  معايير  مع  المقارنة  جانب  إلى  اإلدارة 
الكفاءة  وتقييم  التأمين  عقود  مطلوبات  تقدير  في  بها 
اإلدارة  تستخدمها  التي  الخبرات  والموضوعية  والقدرات 

في التقدير.
لقد أشركنا خبراء اكتواريين داخليين لمساعدتنا في تقييم 
قمنا  الرئيسية.  واالفتراضات  المدخالت  معقولية  مدى 

بتقييم صحة اختبار كفاية المسؤولية لإلدارة.
المطلوبات  كفاية  باختبارات  يتعلق  فيما  عملنا  اشتمل 
على تقييم دقة البيانات التاريخية المستخدمة ومعقولية 
المعتمدة  واالفــتــراضــات  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
أساس  على  للتأمين  الفنية  االحتياطيات  حساب  وإعــادة 
الصناعية  والخبرة  المجموعة  من  كل  سياق  في  العينة، 

ومواصفات الخدمات المحددة.
عــلــى عملية  الــضــوابــط  اخــتــبــار  أيــًضــا  ــا  ــن إجــراءات تضمنت 
عبر مختلف  المطالبات  على  والموافقة  والمراجعة  البدء 
المطالبات.  بما في ذلك عملية تسوية  األعمال،  خطوط 
إجــراءات جوهرية الختبار،  بتنفيذ  ذلك، قمنا  إلى  باإلضافة 
على أساس عينة، مخصص المطالبات المبلغ عنها من 
قبل حامل وثيقة التأمين والمسجلة من قبل اإلدارة من 
خالل مراجعة تقارير مقيمي الخسائر والسياسات الداخلية 

لالحتياطيات واالفتراضات األخرى التي وضعتها اإلدارة.
اإلفصاحات  كفاية  مــدى  بتقييم  قمنا  ذلـــك،  على  عـــالوة 
المتعلقة بهذه االحتياطيات الواردة في إيضاح 4 و 3٢ من 

البيانات المالية الموحدة.

أمر آخر

وقام مدقق حسابات آخر بمراجعة البيانات المالية الموحدة للمجموعـة في السنة المنتهية في ٢1 ديسمبر ٢٠٢1 وعن السنة 
المنتهية فيها، وأبدى رأي غير معدل بشأن تلك لبيانات المالية الموحدة في ٢7 فبراير ٢٠٢٢.
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معلومات أخرى

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها.  قبل تاريخ تقرير المدققين هذا، حصلنا على 
تقرير رئيس الذي يشكل جزًءا من التقرير السنوي، ومن المتوقع أن تتاح لنا األقسام المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك 

التاريخ.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال ولن نعبر عن أي شكل من أشكال استنتاج التأكيد 

بشأنها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المحددة أعاله 
عندما تكون متاحة واألخذ في االعتبار، خالل ذلك، ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات 
المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. إذا استنتجنا، بناًء على 
العمل الذي قمنا به، وجود خطأ جوهري في هذه المعلومات األخرى، فنحن مطالبون باإلبالغ عن هذه الحقيقة. ليس لدينا 

ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
إذا استنتجنا، استناًدا إلى العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدقق هذا، أن 
هناك خطأ جوهرًيا في هذه المعلومات األخرى، فنحن مطالبون باإلبالغ عن هذه الحقيقة. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا 

الصدد.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية 

من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ 
االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقًا 
لمبدأ االستمرارية ما لم  تخطط مجلس اإلدارة تصفية المجموعة أو  إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفًا 

للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء 
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى 
عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما 
تكون موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع 

بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع 

أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم 	 
وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس 
لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش 

قد ينطوي على تواطؤ وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب 	 
الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي 	 
اتخذها مجلس اإلدارة.

إبداء نتيجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق 	 
التي يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة 
حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا 
مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، 
أدلة  على  تعتمد  إليها  توصلنا  التي  النتائج  إن  رأينا.  بتعديل  كافي،  غير  المعلومات  اإلفصاح عن هذه  كان  إذا  أو 
التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية 

قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات 	 
المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.
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يعقوب حبيقة
العضو المنتدب

كي بي إم جي
ســجــل مـــراقـــبـــي الـــحـــســـابـــات الـــقـــطـــري رقــــم ٢98              

مرخصة من قبل هيئة قطر لألسواق المالية:خارجي
رخصة مدققي الحسابات رقم 1٢٠153 

التاريخ: 27 فبراير 2023
الدوحة

دولة قطر

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل 	 
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق 

للمجموعة. ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق. 

التدقيق  ونتائج  وتوقيته  للتدقيق  المخطط  بالنطاق  أخرى،  أمور  بين  يتعلق، من  فيما  اإلدارة  بالتواصل مع مجلس  قمنا 
الهامة، بما في ذلك أي أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق.

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

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

اإلفصاح.

تقرير عن المتطلبات القانونية األخرى

وفًقا لما يقتضيه قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة ٢٠15 تم تعديل بعض أحكامها الحًقا بموجب القانون رقم 8 
لسنة ٢٠٢1 )»قانون الشركات التجارية القطري المعدل«( واألحكام ذات الصلة من تعليمات التأمين التنفيذية الصادرة عن 

مصرف قطر المركزي، نبلغ أيضا تقرير أن:
1( لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق.

٢( تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت.
3( لقد قرأنا تقرير رئيس مجلس اإلدارة ليتم تضمينه في التقرير السنوي ، والمعلومات المالية الواردة فيه متوافقة مع 

دفاتر وسجالت الشركة.
4( لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات انتهاكات لألحكام السارية من قانون الشركات التجارية القطري المعدل أو لبنود 
الموحدة  المالي  المركز  بيان  أثر جوهري على  لها  يكون  أن  السنة يمكن  والتعديالت عليه خالل  للشركة  النظام األساسي 

للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢.
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شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

 بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20222021
ألف ريـال قطريألف ريـال قطريإيضاحات

الموجودات
9.598.999 6.472.955 5النقد والودائع قصيرة األجل

67.164.4858.574.372ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
7.909.619 4.414.113 7موجودات عقود إعادة تأمين

448.489 459.576 8استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
     912.734.70616.002.695استثمارات 

463.927 636.211 10استثمارات عقارية
126.179 107.149 11عقارات ومعدات

557.597 12444.931شهرة وموجودات غير ملموسة
 32.434.12643.681.877

-   5.720.943 37موجودات محتفظ بها للبيع
43.681.877 38.155.069إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات  ذمم  إلعادة

14.13.060.4904.439.96٠قروض قصيرة األجل
4.166.٠84 1.538.752 13المخصصات التأمين وذمم دائنة األخرى

171.٢6٢ 124.752 14.٢قروض
٢3.689.463 19.096.605 7مطلوبات  عقود التأمين

23.820.5993٢.466.769
-   5.396.774 37المطلوبات المرتبطة مباشرة باموجودات محتفظ  بها للبيع

3٢.466.769 29.217.373 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
3.٢66.1٠1 3.266.101 15.1رأس المال

٢.759.194 2.759.194 15.٢عالوة إصدار
634.567 634.955 16احتياطي قانوني

٢87.٠٠٠ 287.000 17احتياطي عام
189.7٠1 )645.545(18احتياطي القيمة العادلة 
3٢.٠17 32.017 19احتياطي خاص للكوارث

36.739 )22.554(٢٢بنود أخرى لحقوق الملكية 
1.٢13.589 52.315 أرباح مدورة

-   )44.233(احتياطيات  المرتبطة الموجودات  المحتفظ بها للبيع

8.418.9٠8 6.319.250 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

98.959 97.531 31الحصص الغير مسيطرة
8.517.867 6.416.781 إجمالي حقوق المساهمين

٢.697.٢41 2.520.915 ٢1سندات ثانوية دائمة 
11.٢15.1٠8 8.937.696 إجمالي حقوق الملكية

43.681.877 38.155.069 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢1 فبراير ٢٠٢3 
ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

 خليفة عبد هللا تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

سالم المناعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

 بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20222021
ألف ريـال قطريألف ريـال قطريإيضاحات

العمليات المستمرة
9.9٢1.54٠ 9.848.227 ٢3 إجمالي أقساط التأمين

)٢.155.٢٢9()2.020.711(٢3 أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين
7.766.311 7.827.516 صافي أقساط التأمين

٢٠٢.٢٢4 51.223 ٢3 الحركة في احتياطي األخطار السارية

7.968.535 7.878.739 صافي أقساط التأمين المكتسبة
)7.458.16٢()6.654.611(٢3 إجمالي المطالبات المدفوعة

1.68٢.14٢ 548.773 ٢3 المبالغ المستردة من إعادة التأمين 
381.6٠1 )293.407(٢3 الحركة في المطالبات القائمة

)1.935.475()1.459.182(٢3 صافي العمولة 
4.77٢ 5.141 ٢3 إيرادات التأمين األخرى

643.413 25.453 صافي نتائج االكتتاب
1.٠16.459 813.072 ٢4إيرادات االستثمارات

)37.86٢()95.880(٢4تكاليف تمويل

978.597 717.192 صافي إيرادات االستثمارات
٢1.959 35.130 إيرادات أتعاب استشارات

3٢.964 31.568 إيرادات إيجار 
8.٠98 13.022 إيرادات أخرى

1.٠41.618 796.912 إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى
41.1٢٠ 36.837 8حصة من أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك

1.7٢6.151 859.202إجمالي الدخل
)699.376()577.260(٢5المصروفات التشغيلية واإلدارية 

)69.378()45.319(االستهالك واإلطفاء
957.397 236.623 الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

)35.71٠()14.528(٢7مصروف ضريبة الدخل
9٢1.687 222.095 الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 

العمليات غير المستمرة
)٢91.386()858.886(37الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة

63٠.3٠1 )636.791()الخسارة( / الربح بعد الضريبة
)الخسارة( / الربح العائد إلى:

615.881 )648.143(لمساهمي الشركة األم
14.4٢٠ 11.352 الحصص الغير مسيطرة

)636.791( 63٠.3٠1

العائد على السهم
العائد األساسي/المخفف للسنة العائد إلى لمساهمي الشركة 

٠.143)0.242(٢6األم بالريـال القطري

العائد على السهم للعمليات المستمرة
العائد األساسي/المخفف من العمليات المستمرة العائد إلى 

٠.٢3٢ 0.021 ٢6لمساهمي الشركة األم بالريـال القطري

0.1-15.3توزيعات األرباح النقدية للسهم الواحد بالريال القطري

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

 بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

20222021
ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

 63٠.3٠1)636.791()الخسارة( /الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر

دخل شامل آخر يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة الموحد في فترات الحقة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

   )٢1٠.538()837.8٠4(الدخل الشامل اآلخر خالل السنة

     )٢5.9٢6()138.153(فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية

   )٢36.464()975.957(الخسارة الشامل اآلخر للسنة

     393.837 )1.61٢.748(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل العائد إلى:
     379.975 )1.6٢٢.٠84(لمساهمي الشركة األم

       13.86٢ 9.336 الحصص غير المسيطرة
)1.61٢.748( 393.837     

إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل العائد إلى لمساهمي الشركة األم من:
     379.975 )696.995(العمليات المستمرة

-   )9٢5.٠89(العمليات غير المستمرة
)1.6٢٢.٠84(379.975     

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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)٢1٠.538(

- 
- 

- 
- 

- 
- 

)٢5.838(
- 

-
)٢5.838(

)88(
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شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية

         957.397  236.623 الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

       )٢91.386( )858.886(37الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة

         666.٠11  )622.263()الخسارة( / الربح للسنة

تعديالت لتسوية )الخسارة( / الربح  للسنة مع صافي التدفقات النقدية:

 69.378  45.319 1٠. 11اهالك و إطفاء

- 3.798 انخفاض قيمة  العقارات االستثمارية

انخفاض قيمة  الموجودات غير الملموسة وصافي األصول المحتفظ بها 
 36.853  200.985 للبيع

 )41.1٢٠( )36.837(8حصة في أرباح من استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 15.3٢7                   -    8انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

 )1.٠79.48٠( )892.792(إيرادات االستثمارات وإيرادات أخرى

 37.86٢  95.880 تكاليف التمويل

          31.373  6.136 خسائر انخفاض في قيمة ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 

 5.31٠  5.195 13.1مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)٢58.486()1.194.579(الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

 4٠8.٢48 897.980 النقص في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 )16.٢٢٢()411.199(النقص في احتياطيات التأمين - بالصافي

)116.73٠()1.273.830(النقص في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى

           16.81٠ )1.981.628(التدفقات النقدية )المستخدم في( / الناتجة من العمليات

         )1٠.797()17.192(مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

           )9.164()11.406(ضريبة الدخل المدفوعة

         )37.86٢()95.880(تكاليف التمويل

         )63.314()753(13.1مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

       )1٠4.3٢7()2.106.859(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

         841.157 1.378.404 صافي استثمارات الحركة النقدية

 )٢8.٢9٠()12.809(11شراء عقارات ومعدات

 ٢68 48 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 -    )256.330(1٠شراء استثمارات عقارية

 7.5٠٠ 25.750 8توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

 5٢5.٢٢1 892.792 االستثمارات وإيرادات تمويل أخرى

 - )40.222(دفع زيادة الحصة في الشركات التابعة

      1.345.856 1.987.633 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية 

 )149.49٢()141.370( فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة

 317.531 )1.399.109(صافي الحركة في القرض واالقتراض

 -    )176.326(صافي الحركة في من سندات ثانوية دائمة

 )1.95٠()329.340(توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( /  الناتجة من األنشطة                        
 166.٠89 )2.046.145(لتمويلية 

      1.4٠7.618 )2.165.371(صافي )النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه

         )٢٠.73٠()70.162(تأثير فروقات تحويل العمالت األجنبية

 8.٢1٢.111 9.598.999 5النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 9.598.999  7.363.466 5النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.( )»الشركة األم«( هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست في دولة قطر في سنة 1964 تحت السجل 
التجاري رقم )٢٠( وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بأنشطة التأمين. تقوم الشركة 
األم وشركاتها التابعة )»المجموعة«( بمزاولة انشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة الموجودات العقارية والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات. إن عنوان المكتب الرئيسي للمجموعة هو مبنى شركة قطر للتأمين، شارع التأمين، الخليج الغربي، ص.ب 666، الدوحة، دولة قطر. 

إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة قطر. 

تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا وبرمودا وسنغافورة 
وجزر الكايمان وجبل طارق وجيرسي ومالطا. وفيما يلي بيان الشركات التابعة للمجموعة:

الشركة والنشاط.11

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسحصة الملكيةاسم الشركة التابعة

20222021

شركة قطر للتأمين كابيتال )ذ.م.م.( 
شركة قابضة تملك حصة ملكية في شركات دولة قطر1٠٠٪ 1٠٠٪ )كيو آي سي سي( )1(

التأمين وإعادة التأمين الدولية للمجموعة.

كيو آي سي مجموعة للخدمات 
ذ.م.م. (كيوجي سي إل ))المعروفة 

سابقًا بـ  كيو آي سي الدولية ذ.م.م.( 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
كيو آي سي سي( 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
دولة قطركيو آي سي سي(

كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين، وقد 
تم إلغاء رخصة مزاولتها ألعمال التأمين وتم 

ترخيصها حاليًا كشركة خدمات.

الشركة العمانية القطرية للتأمين 
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة سلطنة عمان58.٠٢٪58.٠٢٪)ش.م.ع.ق.( )"آو كيو آي سي سي"( )1(

التأمين.

الشركة الكويتية القطرية للتأمين 
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة دولة الكويت8٢.٠4٪ 9٠.94٪ ش.م.ع.ك. )"كيه كيو آي سي"(

التأمين.

شركة أنتاريس إلعادة التأمين 
المحدودة )"أنتاريس ري"( ) شركة 

قطر إلعادة التأمين لمحدودة  سابقًا(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
كيو آي سي سي(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
برموداكيو آي سي سي(

تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين. 
تقوم قطر ري بعمليات إعادة التأمين للمجموعة 

ولديها أفرع ومكاتب في سويسرا والمملكة 
المتحدة 

أنتاريس جلوبال مانجمنت الدوحة  
ذ.م.م. )كيو أي سي العالمية 

للخدمات )الدوحة( ذ.م.م.  سابقًا(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
آيه  جي أم إل)

1٠٠٪ )مملوكة من  خالل  
تعمل بشكل أساسي في تقديم الخدمات إلى  دولة قطرآيه  جي أم إل(

أنتاريس ري.

1٠٠٪ )مملوكة من خالل قطر ري لالكتتاب المحدودة
كيو آي سي سي(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
تم تأسيسها لغرض توفير رأس المال الداعم المملكة المتحدةكيو آي سي سي(

ألنشطة االكتتاب في لويدز.

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  بيكور إلدارة االستثمارات  ذ.م.م.
مدير منظم لالستثمار دولة قطر 1٠٠٪بيكور  القابضة  ذ.م.م (

مجموعة انتاريس القابضة المحدودة 
(آيه جي إتش إل()كيو آي سي جلوبل 

القابضة المحدودة سابقًا(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
كيو آي سي سي( 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
تأسست كشركة قابضة.المملكة المتحدةكيو آي سي سي( 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  انتاريس لالكتتاب المحدودة
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

اكتتاب انتاريس سينديكيت 1٢74.

انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة 
)آيه أم آيه إل(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست إلدارة توكيل انتاريس سينديكيت 1٢74.المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

انتاريس لالكتتاب آسيا بي تي إي 
المحدودة 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
آيه أم آيه إل(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست للمشاركة في برنامج لويدز في آسيا. سنغافورةآيه أم آيه إل(

أنتاريس جلوبال مانجمنت  المحدودة  
)المملكة المتحدة( )"آيه جي أم إل)“ (كيو 

آي سي جلوبل سيرفسز ليمتد، سابقًا(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

تأسست كشركة خدمية لتقديم الخدمات 
لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التابعة 

للمجموعة، مع وجود مكاتب فروع في مالطا 
وجبل طارق.

أنتاريس جلوبال مانجمنت  )برمودا( 
المحدودة  (كيو آي سي جلوبال 

للخدمات )برمودا( المحدودة، سابقًا(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
آيه جي أم إل(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
شركة خدمات برموداآيه جي أم إل(

أنتاريس جلوبال مانجمنت زيورخ أي 
جي (كيو آي سي جلوبال للخدمات 

)زيورخ(  أي جي، سابقًا 

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
آيه جي أم إل(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
شركة خدمات سويسراآيه جي أم إل(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  انتاريس كابيتال )1( المحدودة
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

اكتتاب انتاريس سينديكيت 1٢74.

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  انتاريس كابيتال )3( المحدودة
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

اكتتاب انتاريس سينديكيت 1٢74.

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  انتاريس كابيتال )4( المحدودة 
آيه  جي  إتش إل (

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات المملكة المتحدةآيه  جي  إتش إل (

اكتتاب انتاريس سينديكيت 1٢74.
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األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسحصة الملكيةاسم الشركة التابعة

20222021

شركة قطر للتأمين - أوروبا 
المحدودة

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
انتاريس ري(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل  
مالطاانتاريس ري(

تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين ولديها 
فرع في المملكة المتحدة. تم إغالق فرع إيطاليا 

في يناير ٢٠٢٢. 

تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية دولة قطر1٠٠٪1٠٠٪شركة قطر للتأمين العقارية ذ.م.م. 
بدولة قطر.

كيو آي أيه لالستشارات ذ.م.م  (
كيو آي أيه) )قطر لالستشارات 

االقتصادية ذ.م.م ، سابقًا( 
تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم الخدمات دولة قطر٪1٠٠٪1٠٠

االستشارية. 

تعمل بشكل أساسي في إدارة مجموعة شركات دولة قطر1٠٠٪1٠٠٪مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م.
قطر للتأمين.

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

1٠٠٪ )مملوكة  من خالل 
قطر  كيو إيه أيه(

1٠٠٪ )مملوكة من خالل 
شركة قابضة للموجودات المستثمرة.جزر الكايمانقطر  كيو أيه أيه(

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم الخدمات جزر الكايمان100٪100٪شركة التعليم )2) المحدودة
االستشارية والمالية وغيرها. 

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم خدمات جزر بي في آي100٪100٪إبيكور مانيجرز قطر ليمتد
إدارة االستثمار. 

أرنيب لالستثمارات العقارية المحدودة 
تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة جيرسي100٪100٪)آيه آر إي إل)

العقارية.

سينرجي فريملي ليمتد 
100٪ )مملوكة من خالل 

أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

100٪ )مملوكة من خالل 
أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة جيرسي
العقارية.

سينرجي بريستول ليمتد 
100٪ )مملوكة من خالل 

أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

100٪ )مملوكة من خالل 
أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة جيرسي
العقارية.

سينرجي جاتويك 1 ليمتد 
100٪ )مملوكة من خالل 

أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

100٪ )مملوكة من خالل 
أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة جيرسي
العقارية.

سينرجي جاتويك 2 ليمتد 
100٪ )مملوكة من خالل 

أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

100٪ )مملوكة من خالل 
أرنيب لالستثمارات 
العقارية المحدودة)

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة جيرسي
العقارية.

100٪ )مملوكة من خالل  شركة ماركرستودي للتأمين المحدودة
انتاريس ري)

100٪ )مملوكة من خالل  
تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين.جبل طارقانتاريس ري)

الخليج الغربي للتأمين بي ال سي 
)سابقًا: زينيث للتأمين بي إل سي) 

100٪ )مملوكة من خالل  
انتاريس ري)

100٪ )مملوكة من خالل  
تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين.جبل طارقانتاريس ري)

100٪ )مملوكة من خالل  شركة آلتيميت 
انتاريس ري)

100٪ )مملوكة من خالل  
جبل طارقانتاريس ري)

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

100٪ )مملوكة من خالل  
انتاريس ري)

100٪ )مملوكة من خالل  
كانت تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين، جبل طارقانتاريس ري)

وهي حاليا تحت التصفية. 

شركة ذات غرض خاص تعمل في إصدار سندات جزر الكايمان100٪100٪كيو أي سي )كايمان) المحدودة
الفئة 2 من قبل شركة قطر للتأمين. 

عنود تكنولوجيز ذ.م.م.
100٪ )مملوكة من خالل 
مجموعة كيو  جي سي 

للخدمات ذ.م.م.)

100٪ )مملوكة من خالل 
مجموعة كيو  جي سي 

للخدمات ذ.م.م.)
تعمل في أعمال تقديم تكنولوجيا المعلومات دولة قطر

والخدمات ذات الصلة.

100٪ )مملوكة من خالل  كيو آي سي جلوبل المحدودة
آيه  جي  إتش إل )

100٪ )مملوكة من خالل  
شركة تم تأسيسها حديًثا، ومن المتوقع أن يتم المملكة المتحدة آيه  جي  إتش إل )

الترخيص لها كشركة تأمين في عام 2022. 

تمارس الشركة أنشطة الشركة القابضة )دون أي دولة قطر-100٪إبيكور القابضة  ذ.م.م
نشاط اقتصادي آخر).

إبيكور اإلسالمية إلدارة االستثمار  
ذ.م.م

51٪ )مملوكة من خالل   
تعمل بشكل أساسي في تقديم خدمات إدارة دولة قطر-إبيكور القابضة)

االستثمار اإلسالمي.

شركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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تبلغ نسبة الملكية المباشرة للشركة األم في شركة »أو كيو آي سي« 51.7٠٪ بينما يتم االحتفاظ باألسهم المتبقية من 
خالل كيانات داخل المجموعة.

ذ.م.م. . 1 االستثمار   إلدارة  اإلسالمية  إبيكور  من   )٪51( األسهم  غالبية  على  المجموعة  استحوذت  السنة،  خالل 
التفاصيل ذات الصلة واردة في إيضاح 1٢.

خالل السنة، استحوذت المجموعة على )8.9٪( من أسهم األقلية في الشركة الكويتية القطرية للتأمين ش. كما . ٢
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ ، بلغت حصة المجموعة في كيه كيو آي سي 94.٪9٠.

أسس اإلعداد.12.٢

بيان االلتزام

تم  والذي   ،٢٠15 لسنة   11 رقم  القطري  التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  مع  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  تتوافق 
تعديل بعض أحكامه الحًقا بموجب القانون رقم 8 لسنة ٢٠٢1. إن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال 
الكامل للقانون المعدل، بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة حسب الضرورة، وقد انتهت إلى أن أي حاالت 

عدم امتثال كما في تاريخ التقرير ليست لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة. 

أسس المحاسبة والقياس

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعاييرالدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية والتي يتم قياسها 

بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة.

الموحد فقط  المالي  المركز  بيان  المبلغ في  ويتم عرض صافي  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  يتم قياس 
عندما يكون هناك حق قانوني يمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ المدرجة وتتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافي 
أو  الربح  بيان  في  والمصروف  اإليــراد  تتم مقاصة  لن  الوقت.  نفس  في  المطلوب  الموجود وســداد  تحصيل  في  أو 

الخسارة الموحد ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسيراته.

تتضمن البيانات المالية الموحدة معلومات عن أرقام المقارنة للفترة السابقة.  

تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب ترتيب السيولة. إن التحليل المتعلق باالسترداد 
أو السداد خالل 1٢ شهرًا بعد تاريخ التقرير )ال يزيد عن 1٢ شهرًا( وأكثر من 1٢ شهرًا بعد تاريخ التقرير )أكثر من 1٢ شهر( 

كما هو مبين في االيضاح 3٢. تعتبر باقي الموجود  والمطلوبات غير متداولة بطبيعتها.

أساس التوحيد

 31 في  كما  التابعة  للتأمين )ش.م.ع.ق.( وشركاتها  لشركة قطر  المالية  البيانات  الموحدة  المالية  البيانات  تتضمن 
ديسمبر٢٠٢٢. تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة 
فيها.  المستثمر  المؤسسة  على  سلطتها  خالل  من  العائدات  تلك  في  التأثير  على  القدرة  ولديها  فيها  المستثمر 

وبصفة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة

سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها )حقوق حالية تعطيها القدرة على توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها(، 	
لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها، و 	
القدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. 	

يكون  وعندما  االفــتــراض،  هــذا  لدعم  السيطرة.  إلــى  تــؤدي  التصويت  حقوق  غالبية  بــأن  افتراض  هناك  عــام،  بشكل 
للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس المجموعة 

جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها، وتشمل:

الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها. 	
حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى. 	
حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة 	

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف 
تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحصل 
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج 
موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان الربح 
أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من التاريخ الذي تحقق فيه المجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه 

المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
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غير  الحصص  وإلــى  األم  الشركة  مساهمي  إلــى  يعود  اآلخــر  الشامل  الدخل  من  مكون  وكــل  الخسائر  أو  األربــاح  إن 
المسيطرة. يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن الحصص غير المسيطرة مقابل 
حصة المجموعة باستثناء الحد الذي يكون لدى الحصص غير المسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار 
إضافي لتغطية الخسائر. يتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت 
المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة 

لتتماشى سياستها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

التي تحصل فيها المجموعة على السيطرة،  التاريخ  تاريخ االستحواذ وهو  بالكامل من  التابعة  يتم توحيد الشركات 
ويستمر التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة 

المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 

يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات الصلة )بما في ذلك 
الشهرة( والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق المساهمين، في إدراج أي ربح أو خسارة 

ناتجة في الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

استبعاد المعامالت عن التوحيد

الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح غير المحققة 
البيانات المالية الموحدة. يتم أيًضا استبعاد الخسائر بين الشركات باستثناء ما يعكس انخفاض قيمة الموجودات 

ذات الصلة.

حصص غير مسيطرة

تمثل الحصص غير المسيطرة حصة الشركة من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكها المجموعة، 
وتظهر كبند منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق المساهمين في 
بيان المركز المالي الموحد، بشكل منفصل من مساهمي الشركة األم. يتم احتساب االستحواذ على الحصص غير 
المسيطرة باستخدام طريقة تمديد الشركة األم، حيث يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة للحصة 

في صافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة.

العملة التشغيلية وعملة العرض

يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري مقربًا إلى أقرب )ألف ريال قطري(، ما لم تتم اإلشارة إلى 
خالف ذلك.

تعرض البيانات المالية المنفصلة لكيانات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل شركة 
)العملة الوظيفية(. ألغراض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تعرض نتائج كل شركة تابعة والمركز المالي لها 

بالعملة الوظيفية للشركة األم. 

بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  القطري  الريال  إلى  األجنبية  العمليات  ومطلوبات  موجودات  تحويل  يتم 
التقرير. يتم أيضا تحويل اإليرادات والمصروفات إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. 
تدرج فروق التحويل الناتجة من التحويل لغرض التوحيد في الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم إعادة 

تصنيف عنصر الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية المعينة إلى الربح أو الخسارة الموحدة.

إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية وأي تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
السائد  الصرف  سعر  حسب  تحويلها  ويتم  األجنبية  للعملية  ومطلوبات  كموجودات  االستحواذ  عملية  عن  الناتجة 

الصرف في تاريخ العملية. تدرج فروقات التحويل في الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة.21

المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة.12.٢

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية 
السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1 باستثناء تطبيق بعض المعايير والتعديالت التي 
تيسري مفعولها للسنوات والفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير ٢٠٢٢)مالم يذكر خالف ذلك(. خالل الفترة 
الحالية ، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترات السنوية 

التي تبدأ في 1 يناير ٢٠٢٢:

ي 2022
سنو

ن التقرير ال
طر للتأمي

موعة ق
ج

م

80



تعديالت جديدةتاريخ السريان

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - 19 لما بعد 3٠ يونيو ٢٠٢1 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير 1 أبريل ٢٠٢1
المالية رقم 16(

1 يناير ٢٠٢٢

العقود المرِهَقة - تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37( 	
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠18 – ٢٠٢٠. 	
الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة  	

الدولي رقم 16(
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3( 	

لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة لنهاية السنة.

معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد.٢.٢2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة أدناه )»المعايير الدولية« أو »المعايير«( المتاحة للتطبيق المبكر 
للسنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1 يناير ٢٠٢3 ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

المعيار الجديد / التعديالتتاريخ السريان

1 يناير ٢٠٢3

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 »عقود التأمين« 	
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة ٢  	

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8. 	
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة - تعديالت على  	

معيار المحاسبة الدولي 1٢.

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 	1 يناير ٢٠٢4
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16: مسؤولية اإليجار في البيع وإعادة التأجير 	

تم تأجيل تاريخ سريان 
المفعول ألجل 

غير محدد / متاحة 
للتطبيق االختياري

بيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك  	
)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢8 رقم(

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة.32.٢

في البيانات المالية لعام ٢٠٢3، ستطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ألول مرة. لم تقم المجموعة 
مبكرًا بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري المفعول بعد.

حققت المجموعة تقدًما كبيًرا في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وتعمل على المجاالت التالية إلكمال 
االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17:

المعيار  	 لتطبيق  المطلوبة  الداخلية  والضوابط  المتبقي  النظام  تكامل  تكوين  على  العمل  المجموعة  تواصل 
الدولي للتقارير المالية 17.

تنتهي  	 للتغيير حتى  المستخدمة  التقدير  األحكام وأساليب  ، تخضع  الجديدة  المحاسبية  السياسات  افتراضات 
المجموعة من بياناتها المالية األولى التي تتضمن بيانات التطبيق المبدئي.

االنتهاء من التخطيط واإلفصاح عن البيانات المالية السنوية المتوافقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  	
رقم 17.

االستمرار في التعامل مع اللجنة التنفيذية وقطاع األعمال من خالل مبادرات التدريب المختلفة. 	

المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين.12.٠.3.٢

التأمين  عقود   4 رقم  المالية  التقارير  إلعــداد  الدولي  المعيار  محل   17 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحل   .٢٠٢3
المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  إلى تطبيق  أيًضا  الشركة  يناير ٢٠٢3. تحتاج   1 أو بعد  السنوية في  للفترات 
االئتمان  تقييم خسائر  إلى  تحتاج  17 حيث  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى جنب مع  جنًبا  المالية«  9 »األدوات 
المتوقعة على الذمم المدينة المتعلقة بالتأمين. ستقوم المجموعة بتعديل المعلومات المقارنة لسنة ٢٠٢٢ بتطبيق 

األحكام االنتقالية.

تعمل اإلدارة حالًيا جنًبا إلى جنب مع خبراء من جهات خارجية ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من التغيير في األنظمة 
والمعيار   17 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفًقا  المالية  البيانات  وإعــداد  المحاسبية  والسياسات  المحاسبية 
الدولي للتقارير المالية 9 قبل الجدول الزمني إلعداد التقارير في الربع األول من عام ٢٠٢3. وبناًء عليه ، سيتم إعادة بيان 
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المعلومات المقارنة لسنة ٢٠٢٢ نتيجة تطبيق هذه التغييرات. تعمل اإلدارة حالًيا على التحقق من تقدير معقول لألثر 
المالي على صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ وحقوق الملكية كما في 1 يناير ٢٠٢٢ و 31 ديسمبر ٢٠٢٢.

ستقوم المجموعة بإعادة بيان المعلومات المقارنة لعام ٢٠٢٢ بتطبيق األحكام االنتقالية على المعيار الدولي للتقارير 
المالية 17. يمكن تلخيص طبيعة التغييرات في السياسات المحاسبية على النحو التالي:

التغييرات على التصنيف والقياس.٠.٢2.3.٢

إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 لن يغير تصنيف عقود التأمين للمجموعة.

باستخدام سياساتها  المحاسبة  باالستمرار في   4 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  للمجموعة سابًقا بموجب  ُسمح 
المحاسبية السابقة. ومع ذلك، يضع المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مبادئ محددة لالعتراف بعقود التأمين الصادرة 

وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة وقياسها.

التي تصدرها ومجموعات عقود  التأمين  ستطبق المجموعة نهج تخصيص األقساط )PAأ(  على مجموعات عقود 
 PAA إعادة التأمين التي تحتفظ بها عندما تكون فترة التغطية 1٢ شهًرا أو أقل. قامت المجموعة بإجراء تقييم أهلية
لمجموعات العقود التي تكون فيها فترة التغطية أكثر من 1٢ شهًرا. بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه، يكون نموذج 

قياس PAA مؤهاًل وسيتم تطبيقه على جميع العقود.

تختلف مبادئ قياس PAA عن »نهج األقساط المكتسبة« الذي تستخدمه المجموعة بموجب المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية 4 في المجاالت الرئيسية التالية: 

المؤجل  	 التأمين  لشراء  النقدية  التدفقات  ناقًصا  المستلمة  األقساط  المتبقية  التغطية  المطلوبات  يعكس 
ناقًصا المبالغ المعترف بها في اإليرادات لخدمات التأمين المقدمة.

تتوقع المجموعة أال يزيد الوقت بين تقديم كل جزء من الخدمات وتاريخ استحقاق القسط عن عام. وفًقا لذلك  	
، وكما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ، لن تقوم المجموعة بتعديل المطلوبات 
للتغطية المتبقية لتعكس القيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية. عندما يكون تاريخ استحقاق القسط 
وفترة الخدمات ذات الصلة أكثر من 1٢ شهًرا ، قامت المجموعة بتقييم المبلغ على أنه غير جوهري ، حيث ال يلزم 

الخصم.
تكون  	 عندما  المالية  غير  للمخاطر  المخاطر  لتعديل  تقييًما صريًحا  المتبقية  المطلوباتللتغطية  قياس  يشمل 

مجموعة من العقود مرهقة من أجل احتساب عنصر الخسارة )قد تكون هذه في السابق جزًءا من مخصص 
احتياطي المخاطر غير المنتهي(. إذا كانت الحقائق والظروف تشير في أي وقت قبل وأثناء فترة التغطية إلى أن 
مجموعة من العقود مرهقة ، فسوف تعترف المجموعة بخسارة في الربح أو الخسارة وتزيد المطلوبات عن 
التغطية المتبقية إلى الحد الذي تكون فيه التقديرات الحالية لـ التدفق النقدي للوفاء المتعلق بالتغطية المتبقية 

يتجاوز القيمة الدفترية للمطلوبات للتغطية المتبقية.
سيتم تحديد قياس المطلوبات عن المطالبات المتكبدة )المطالبات القائمة والمتكبدة ولكن غير المبلغ عنها  	

غير  للمخاطر  للمخاطر  صريًحا  تعديًلا  وتتضمن  المخصومة  المرجحة  المتوقعة  القيمة  أساس  على   ))IBNR(
المالية. يتضمن االلتزام المطلوبات المجموعة بدفع مصاريف التأمين األخرى المتكبدة. ستعترف المجموعة 
بالمطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة لمجموعة من العقود بمبلغ التدفقات النقدية للوفاء بالمطالبات 
المتوقع دفعها في  الحالية سواء كان من  )بالمعدالت  النقدية المستقبلية  التدفقات  المتكبدة. سيتم خصم 

سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
إصدارها  	 المتوقع  أو  الصادرة  التأمين  عقود  لمجموعات  لالستحواذ  النقدية  التدفقات  المجموعة  ستخصص 

إلى  مباشرة  تنسب  التي  تلك  التأمين  القتناء  النقدية  التدفقات  تتضمن  ومنطقي.  منتظم  أساس  باستخدام 
المجموعة. عندما يتم دفع هذه التدفقات النقدية الكتساب التأمين )أو عندما يتم االعتراف بالمطلوبات بتطبيق 
النقدية  التدفقات  بأصل  االعتراف  يتم   ، الصلة  ذات  التأمين  عقود  بمجموعة  االعتراف  قبل  آخــر(   IFRS معيار 
الكتساب التأمين. عند االعتراف بعقود التأمين ، يتم االعتراف بالجزء ذي الصلة من التدفقات النقدية ألصل حيازة 

التأمين وإدراجه في القياس عند االعتراف األولي بالمطلوبات التأمين للتغطية المتبقية للمجموعة ذات الصلة
يتم تعديل قياس األصل للتغطية المتبقية )التي تعكس أقساط إعادة التأمين المدفوعة مقابل إعادة التأمين  	

المحتفظ بها( لتشمل عنصر استرداد الخسائر لتعكس االسترداد المتوقع لخسائر العقود المرهقة حيث تقوم 
هذه العقود بإعادة التأمين على العقود المباشرة المرهقة. ستطبق المجموعة نفس السياسات المحاسبية 
تلك  تختلف عن  التي  الميزات  لتعكس  الضرورة  يتم تعديلها عند  والتي  التأمين،  إعادة  لقياس مجموعة عقود 

الخاصة بعقود التأمين.
ال تصدر المجموعة أي عقود ذات ميزات مشاركة مباشرة. 	

ي 2022
سنو

ن التقرير ال
طر للتأمي

موعة ق
ج

م

82



العرض واإلفصاح.32.٠.3.٢

سيغير المعيار الدولي للتقارير المالية 17 بشكل جوهري كيفية عرض عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واإلفصاح 
عنها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

للعرض في بيان المركز المالي، ستقوم المجموعة بتجميع عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين 
المحتفظ بها ، على التوالي وتقديمها بشكل منفصل:

محافظ التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر الموجودات. 	
محافظ التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة والمطلوبات. 	
محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي هي الموجودات. 	
محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها على أنها مطلوبات. 	
المحافظ المشار إليها أعاله هي تلك التي تم إنشاؤها عند االعتراف األولي وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  	

رقم 17 متطلبات.
تتضمن محافظ عقود التأمين الصادرة أية الموجودات للتدفقات النقدية القتناء التأمين. ستتغير أوصاف البنود  	

في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. حالًيا ، أبلغت الشركة عن 
البنود التالية:

إجمالي األقساط 	
األقساط المتنازل عنها لمعيدي التأمين 	
صافي األقساط 	
الحركة في احتياطي المخاطر غير المنتهية 	
إجمالي المطالبات المدفوعة 	
المبالغ المستردة من إعادة التأمين 	
الحركة في المطالبات تحت التسوية 	
صافي العمولة 	
صافي نتيجة االكتتاب  	

بداًل من ذلك ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عرًضا منفصاًل لما يلي:

مصاريف خدمة التأمين 	
صافي مصروفات التمويل من عقود التأمين 	
صافي دخل التمويل من عقود إعادة التأمين 	
دخل أو مصروفات تمويل التأمين 	

استخدام األحكام والتقديرات.31

األحكام  بعض  تعد  أن  اإلدارة  من  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  الموحدة  المالية  البيانات  إعــداد  يتطلب 
واإليــرادات  والمطلوبات  الموجودات  وقيم  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات 

والمصروفات المسجلة. قد تختلف النتائج النهائية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المالية الهامة بصورة دورية، كما يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية خالل 
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وفي أية فترات مستقبلية تؤثر عليها. إن األحكام والتقديرات الرئيسية التي أعدتها 
الهامة  األحكام  كانت  الموحدة،  المالية  البيانات  هذه  إعداد  35.عند  رقم  اإليضاحين  في  بالتفصيل  مبينة  المجموعة 
التي اتخذتها اإلدارة خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات 

المالية  الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1.

السياسات المحاسبية الهامة.41

دمج األعمال والشهرة 

تستخدم اإلدارة المعايير التالية لتقييم ما إذا كان دمج األعمال يحتوي على مادة لتطبيق طريقة االستحواذ أو وفقا 
لطريقة توحيد الحصص عندما تكون المعاملة غير مضمونة كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

3 - دمج األعمال:

الغرض من المعاملة؛  	
اشتراك أطراف خارجية في المعاملة، مثل الحصص غير المسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى؛  	
ما إذا كانت المعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال؛  	
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األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في المعامالت؛ سواء أكانت الكيانات مجتمعة في كيان تقرير لم يكن  	
موجودا من قبل أو ال؛ و

عندما يتم تأسيس شركة جديدة سواء تم إنشاءها متعلقًة بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغيير  	
آخر في السيطرة وتغير كبير في حقوق الملكية.

تحتسب األعمال المدمجة باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذ عليها بإجمالي المبلغ 
المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها. بالنسبة 
لكل من األعمال الموحدة تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة 
العادلة أو بالحصة النسبية من صافي موجودات المؤسسة المستحوذ عليها. تحتسب تكاليف االستحواذ كمصاريف 

متكبدة وتدرج في المصاريف اإلدارية. 

تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها 
مدخاًل وعملية جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملية المستحوذ عليها 
جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتشمل المدخالت المستحوذ عليها قوة عاملة 
على  القدرة  في  كبير  بشكل  تساهم  أو  العملية  هذه  ألداء  الالزمة  الخبرة  أو  المعرفة  أو  بالمهارات  تتمتع  منظمة 
االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة 

على االستمرار في إنتاج المخرجات.

عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف 
المالئم وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل 

المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها. 

إعادة  يتم  ال  االستحواذ.  تاريخ  العادلة في  بالقيمة  تحقق  يحولها سوف  أن  المستحوذ  يرغب  مبالغ محتملة  أي  إن 
الملكية.يتم  حقوق  ضمن  الالحقة  تسويته  عن  المحاسبة  ويتم  ملكية  كحقوق  المصنف  المحتمل  المقابل  قياس 
قياس المبلغ المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية 
الموحد. يتم  أو الخسارة  الربح  بيان  العادلة في  القيمة  التغيرات في  العادلة مع تحقيق  بالقيمة  المالية،  9: األدوات 
قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بالقيمة العادلة في تاريخ كل 

تقرير مع االعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة الموحد.

يتم قياس الشهرة مبدئًيا بالتكلفة )وهي فائض إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة 
وأي فائدة سابقة محتفظ بها على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة(. إذا 
كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم 
المستحقة بصورة صحيحة  المطلوبات  عليها وجميع  المستحوذ  الموجودات  بتحديد جميع  كانت قد قامت  إذا  ما 
وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ الواجب إدراجها في تاريخ االستحواذ. وإذا ظلت نتيجة إعادة 
التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول، عندها يتم تحقيق 

الربح في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر انخفاض قيمة متراكم. لغرض فحص االنخفاض 
في القيمة يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال الدمج، من تاريخ االستحواذ، على كل وحدات اإليرادات 
من  أخــرى  مطلوبات  أو  موجودات  تحويل  عن  النظر  بغض  األنشطة،  توحيد  من  تستفيد  أن  يتوقع  والتي  النقدية، 

المجموعة إلى تلك الوحدات.

عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة 
المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. 
يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به 

من وحدة اإليراد النقدي.

يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض 
قيمتها.

)أو مجموعة  للنقد  المولدة  للوحدة  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقييم  للشهرة من خالل  القيمة  انخفاض  تحديد  يتم 
الوحدات المولدة للنقد( والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد )أو 
مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد )مجموعة الوحدات المولدة للنقد( التي 

تم توزيع الشهرة عليها، ال يمكن رد خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات ذات السيطرة المشتركة

القرارات  المشاركة في  القدرة في  الهام هو  التأثير  تأثير هام.  التي يكون للمجموعة  الشركات  الزميلة هي  الشركات 
المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة 
على هذه السياسات. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لتوحيد سياساتها المالية مع السياسات المالية للمجموعة.

وفي  الترتيب  في  مشتركة  سيطرة  لها  التي  لألطراف  يكون  حيث  مشترك  اتفاق  من  نوع  هي  المشترك  المشروع 
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صافي الموجودات للمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على الترتيب، 
والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم 

السيطرة.

حقوق  بطريقة  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشركات  في  االستثمارات  في  المجموعة  استثمارات  احتساب  يتم 
الملكية. 

وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار مبدئيا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد 
ذلك لتحقيق حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 
عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض 
القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل إلى الصفر، ويتم التوقف عن تحقيق الخسائر 

اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بدفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

التسويات  بعد  اآلخــر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األربــاح  من  المجموعة  حصة  الموحدة  المالية  البيانات  تتضمن 
لمواءمة السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة في المجموعة من تاريخ بدء التأثير المادي أو السيطرة المشتركة 

حتى تاريخ توقفهما. إن السنة المالية للشركات الزميلة والمجموعة موحدة.

يتم تحقيق األرباح الناتجة عن المعامالت النهائية بين المجموعة وشركتها الزميلة أو المشروع المشترك في البيانات 
المالية للمؤسسة فقط في حدود حصة المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم 

االعتراف بالخسائر إلى الحد الذي يمثل فيه انخفاض في القيمة. 

الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير  	
الملموسة المستحوذ عليها في توحيد األعمال يمثل القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئي 

فإن:
تقييم  	 المقدرويتم  اإلنتاجية  يتم إطفاؤها على مدى األعمار  أعمار محدودة  لها  التي  الملموسة  الموجودات غير 

االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة 
األقل.  على  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  محدود  إنتاجي  عمر  ذو  ملموس  غير  لموجود  اإلطفاء  وطريقة  اإلطفاء 
في  المتضمنة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  استهالك  طريقة  أو  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  في  التغيرات 
كتغيرات في  وتعامل  كما هو مناسب،  اإلطفاء،  أو طريقة  اإلطفاء  فترة  لتعديل  باالعتبار  أخذها  يتم  الموجود 
التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة 

في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي  	

لدارسة االنخفاض في القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة تقدير العمر 
االنتاجي غير المحدود بشكل سنوي لتحديد صحة استمراريته. إذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من 

غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي.  

األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق أصل غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات إلغاء االعتراف 
والقيمة الدفترية للموجود، وتدرج في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق األصل. 

إن االعمار االنتاجية المطبقة حاليًا على الموجودات غير الملموسة للمجموعة هي كالتالي:

العمر مفيدةالموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها

غير محددالقدرة االكتتابية لتضامن لويدز 

1٠ سنواتاالتفاقية االطارية

غير محددرخصة التأمين على غير الحياة

المعامالت بالعمالت األجنبية

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

الربح أو الخسارة الموحد.
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األدوات المالية 

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه الموجود مالي ألحد األطراف و المطلوبات مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف اآلخر.

التحقيق المبدئيأ.2

تسجل الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا في تاريخ المتاجرة. يعتمد تصنيف األدوات المالية عند التحقيق المبدئي 
على شروطها التعاقدية ونموذج العمل الخاص بإدارة هذه األدوات. تقاس األدوات المالية مبدئًيا بقيمتها العادلة، 
باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم إضافة 
تكاليف المعاملة إلى المبلغ أو طرحها من المبلغ. تقاس ذمم التأمين المدينة بسعر المعاملة. تدرج أرباح أو خسائر 

اليوم األول عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عند التحقيق المبدئي عن سعر المعاملة.

ربح أو خسارة اليوم األولب.2

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

المدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة. 

فئات قياس الموجودات والمطلوبات الماليةج.2

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية وفًقا لنموذج العمل والشروط التعاقدية للموجود، وتقاس إما:

بالتكلفة المطفأة؛  	
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو  	
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 	

تقوم   The Group classifies and measures its derivative and trading portfolio at FVTPL. The Group may
ويجوز  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ومتاجراتها  مشتقاتها  محفظة  وقياس  بتصنيف  المجموعة 
للمجموعة تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل 

التباينات في القياس أو التحقيق بشكل جوهري. 

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة التكلفة المطفأة.

االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأةأ.2

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين: 	
نقدية  	 تدفقات  لتحصيل  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  بهدف  أعمال  نموذج  المالي ضمن  بالموجود  االحتفاظ 

تعاقدية؛ و  
الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى زيادة التدفقات النقدية التي تكون عبارة عن  	

مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط على مبلغ أصل الدين القائم.

تفاصيل هذه الشروط هي كالتالي:

تقييم نموذج العمل.12

المالية  الموجودات  مجموعات  إلدارة  كيفية  أفضل  يعكس  الــذي  المستوى  عند  أعمالها  نموذج  المجموعة  تحدد 
لغرض تحقيق هدف أعمالها. 

ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة، ويستند إلى 
عوامل يمكن مالحظتها مثل:

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها فيه وإعداد التقارير ذات الصلة لكبار موظفي  	
اإلدارة. 

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

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

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

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة ومعقولة دون وضع سيناريوهات »الحالة األسوأ« أو »حالة 
الضغط« في االعتبار. في حال تحققت التدفقات النقدية بعد التحقيق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية، 
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ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا، ولكنها تأخذ في 
االعتبار تلك المعلومات في المستقبل عند تقييم الموجودات المالية المنشأة حديًثا أو المشتراة حديًثا. 

اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط.٢2

كخطوة ثانية في عملية التصنيف، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت 
العادلة  القيمة  بأنه  االختبار  الدين« لغرض هذا  والفائدة فقط. يعرف »أصل  الدين  اختبار مدفوعات أصل  تستوفي 
للموجود المالي عند التحقيق المبدئي، وقد يتغير على مدى عمر الموجود المالي )على سبيل المثال، إذا تم سداد مبلغ 

أصل الدين أو إطفاء القسط / الخصم(.

إن أهم عناصر الفائدة في إطار ترتيب اإلقراض تكون في العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد والمخاطر االئتمانية. 
ذات  العوامل  االعتبار  وتأخذ في  أحكامًا  المجموعة  ، تستخدم  والفائدة فقط  الدين  تقييم مدفوعات أصل  ولغرض 

الصلة مثل العملة المقوم بها الموجود المالي والمدة التي يتم على أساسها تحديد سعر الفائدة.  

وعلى خالف ذلك، فإن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في 
التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التعاقدية 
التي تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عن المبلغ القائم. في مثل تلك الحاالت، يتعين قياس الموجود المالي 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب.2

استيفاء  عند  اآلخــر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  الدين  ــأدوات  ب الخاصة  المجموعة  تصنف 
الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و  	
الشروط التعاقدية للموجود المالي تستوفي اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط . 	

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

الشامل اآلخر الموحد إلى الربح أو الخسارة الموحد.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ج.2

 Upon initial recognition. the Group occasionally elects to classify irrevocably some of its equity investments
 Financial Instruments: 3٢ as equity instruments at FVOCI when they meet the definition of Equity under IAS
 Presentation and are not held for trading. Such classification is determined on an instrument-by- instrument

.basis

عند التحقيق المبدئي، تقرر المجموعة أحياًنا تصنيف بعض استثماراتها في األسهم، بشكل غير قابل لإللغاء، كأدوات 
لمعيار  وفقًا  الملكية  حقوق  تعريف  تستوفي  عندما  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ملكية  حقوق 

المحاسبة الدولي 3٢ األدوات المالية: العرض وتكون غير محتفظ بها للتداول. يتم هذا التصنيف لكل أداة على حدة. 

أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية ال يتم إعادة تبويبها أبدًا إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد. تقيد توزيعات األرباح 
التوزيعات، باستثناء في حال استفادة  الحق في استالم  الموحد كإيرادات استثمار عند ثبوت  أو الخسارة  الربح  في 
المجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تقيد األرباح في الدخل الشامل اآلخر. 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةد.2

الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة هي الغير محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد تم تبويبها من 
قبل اإلدارة عند التحقيق المبدئي أو أنه يجب قياسها بالقيمة العادلة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. تقوم 
اإلدارة بتبويب أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقيق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد المعايير 

التالية، ويحدد التصنيف لكل أداة على حدة:

قياس  	 خــالل  تنشأ  قد  التي  المحاسبية  المعالجات  تباين  حــاالت  من  جوهري  بشكل  يقلل  أو  يزيل  التصنيف 
الموجودات أو المطلوبات أو تحقيق األرباح أو الخسائر عنها على أساس مختلف؛ 

المطلوبات تمثل جزًءا من مجموعة من المطلوبات المالية والتي تدار ويقيم أدائها على أساس القيمة العادلة،  	
وفًقا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو

التدفقات  	 بتعديل جوهري على  تقم  لم  ما  الضمنية،  المشتقات  أكثر من  أو  واحد  تحتوي على  التي  المطلوبات 
النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد، أو كان واضًحا، بإجراء تحليل بسيط أو بدون تحليل، متى تعتبر 
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أداة مماثلة ألول مرة فصل األداة )األدوات( المشتقة الضمنية غير مسموحًا.

تدرج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي الموحد 
بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة في الربح والخسارة الموحد، باستثناء الحركة في القيمة العادلة 
للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانية للمجموعة. 
يعاد  وال  اآلخر،  الشامل  الدخل  الخاص من خالل  االئتماني  االحتياطي  العادلة في  القيمة  التغيرات في  تسجل هذه 
تبويبها إلى الربح أو الخسارة الموحد. الفوائد المكتسبة أو المتكبدة على األدوات المثبتة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة يتم تحقيقها في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، 
الفوائد  األداة.  يتجزأ من  ال  جــزًءا  التي تشكل  المؤهلة  المعامالت  وتكاليف  عــالوة   / أي خصم  االعتبار  األخــذ في  مع 
المكتسبة من الموجودات المطلوبة يتم تسجيلها إلزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام سعر 
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  الملكية  أدوات حقوق  األربــاح من  توزيعات  إيــرادات  التعاقدية.  الفائدة 

الخسارة الموحد يتم تسجيلها كإيرادات تشغيلية أخرى عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات.

األدوات المالية المشتقةه.2

األداة المالية المشتقة هي أداة مالية، أو أي عقد آخر، تتوفر فيها الخصائص 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 

المتغير غير المالي، غير محدد لطرف معين 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.  	

المالية المشتقة  تدخل المجموعة في معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة. تستخدم المجموعة األدوات 
ألغراض التحوط االقتصادي، وتشمل عقود العمالت اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار 
بالقيمة  المشتقات  تسجيل  يتم  التوالي.  على  األسهم  أسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت  أسعار  ومخاطر  الفائدة 
العادلة وتدرج كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. تدرج 

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي ايرادات المتاجرة ما لم تنطبق محاسبة التحوط. 

تكن  لم  إذا  العادلة  بالقيمة  وتسجل  منفصلة  كمشتقات  األصلية  العقود  في  الموجودة  المشتقات  احتساب  يتم 
بها  محتفظ  األصلية  العقود  تكون  وال  األصلية  بالعقود  وثيق  بشكل  متعلقة  والمخاطر  االقتصادية  خصائصها 
للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. تقاس تلك المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات في 
القيمة العادلة المحققة في الربح أو الخسارة. تحدث إعادة التقييم فقط إذا كان هناك تغيير في شروط العقد والتي 
تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية أو تكون مطلوبة أو إعادة تصنيف الموجود المالي من فئة القيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وكاستثناء من المذكور أعاله، فإن خيار حامل البوليصة رد عقد تأمين مقابل 
مبلغ ثابت )أو مبلغ يستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة( ال يتم فصله ويتم قياسه بالقيمة العادلة حتى لو كان سعر 

الممارسة يختلف عن القيمة الدفترية لاللتزام التأميني. 

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

أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تعتمد المجموعة طريقة ذات ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة 
المطفأة وأدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل الموجودات عبر المراحل 

الثالثة حسب التغير في جودتها االئتمانية منذ تاريخ تحقيقها المبدئي.

نظرة عامةأ.2

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

للموجود  الكامل  العمر  أن تنشأ على مدى  يتوقع  التي  الخسائر  المتوقعة على  االئتمانية  الخسائر  يستند مخصص 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر(، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأتها، وفي 
هذه الحالة يحدد المخصص استنادًا إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا )الخسارة االئتمانية المتوقعة 
لمدة 1٢ شهًرا(، الخسائر  االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهرًا هي الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر 

الذي يمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية عدم انتظام األداة المالية خالل 1٢ شهًرا بعد تاريخ التقرير.  

وضعت المجموعة سياسة إلجراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة مالية قد 
زادت بشكل جوهري منذ التحقيق المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر عدم االنتظام الذي يحدث على 
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مدى العمر المتبقي لألداة للمالية.

بناًء على العملية المذكورة أعاله ، تصنف المجموعة موجوداتها من الديون بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة في 
الربح أو الخسارة إلى مراحل كما هو موضح أدناه:

المرحلة 1: عند التحقيق المبدئي لألدوات المالية، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص بناء على الخسارة  	
االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا. تتضمن المرحلة 1 أيًضا األدوات المالية التي تحسنت حالة مخاطرها 

االئتمانية وتم إعادة تصنيفها من المرحلة ٢.
المرحلة 2: عندما تظهر على األداة المالية زيادة كبيرة في الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ نشأتها، تقوم  	

المجموعة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر. تتضمن المرحلة ٢ أيًضا األدوات 
المالية التي تحسنت حالة مخاطرها االئتمانية وتم إعادة تصنيفها من المرحلة 3.

المرحلة 3: تتضمن المرحلة 3 الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ  	
التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر ومعالجتها، إلى جانب 
الفوائد المحتسبة. عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة ٢ إلى المرحلة 3، يجب أال تقل نسبة المخصص 

المسجل لهذه الموجودات عن نسبة المخصص المسجل قبل التحويل. إن الموجودات منخفضة القيمة 
االئتمانية المكتسبة أو الناشئة هي عبارة عن موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية عند التحقق المبدئي 

ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة عند التحقيق المبدئي، ويتم تسجيل إيرادات الفوائد الحًقا على أساس سعر 
الفائدة الفعلي المعّدل باالئتمان. يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة أو استردادها فقط إلى الحد الذي 

يحدث فيه تغير الحق في الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

بالنسبة للموجودات المالية التي ال تتوقع المجموعة فيها بشكل معقول استرداد المبلغ القائم بالكامل أو جزء منه، 
يتم خفض القيمة الدفترية االجمالية للموجود المالي. ويعتبر ذلك استبعاد )جزئي( للموجود المالي. 

الحسابات المعاد هيكلتها ألسباب ائتمانية خالل االثني عشر شهًرا الماضية سيتم تصنيفها بالمرحلة ٢.

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعةب.2

تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استناًدا إلى السيناريوهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع 
المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  هو  النقدي  العجز  الفعلي.  الفائدة  معدل  من  تقريبية  بنسبة  مخصومًا 

للمؤسسة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المؤسسة استالمها. 

إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعناصرها األساسية هي كالتالي:

احتمالية عدم االنتظام هي تقدير الحتمالية عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد.  	
التعرض عند عدم االنتظام يمثل القيمة الدفترية في تاريخ التقرير.  	
الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو تقدير للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت  	

المتوقع  والتدفقات  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  على  الخسارة  هــذه  تستند  معين. 
استالمها، بما في ذلك من تحقيق أي ضمانات.. 

يتم احتساب خسائر االنخفاض واالسترداد واالفصاح عنها بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح التعديل التي تحتسب 
كتعديل للقيمة الدفترية اإلجمالية للموجود المالي.

إن آليات طريقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هي كالتالي:

 المرحلة 1:  تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا باعتبارها الجزء من الخسائر االئتمانية  	
المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا الذي يمثل الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم انتظام األدوات المالية ويحتمل حدوثها 

خالل 1٢ شهًرا بعد تاريخ التقرير. تحتسب المجموعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1٢ شهًرا 
بناًء على توقعات حدوث عدم االنتظام خالل فترة 1٢ شهًرا بعد تاريخ التقرير. تلك التوقعات المحتملة خالل 1٢ 
شهرًا يتم تطبيقها على توقعات التعرض عند عدم وتضرب القيمة في الخسارة في حالة التخلف عن السداد 

المتوقعة ومن ثم يتم خصمها بالتقريب إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي.  
المرحلة 2:  عندما يظهر على الموجود المالي زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأته، تسجل المجموعة  	

مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر. وتبقى اآلليات مماثلة لتلك الموضحة أعاله، لكن يتم 
تقدير احتماليات عدم االنتظام و الخسارة في حالة التخلف عن السداد على مدى عمر األداة. يخصم العجز 

النقدي المتوقع بالتقريب إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي. 
المرحلة 3:  بالنسبة للموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، تدرج المجموعة الخسائر  	

االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار هذه الموجودات المالية. وتبقى الطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في حالة 
الموجودات المصنفة ضمن المرحلة ٢، مع تحديد احتمالية عدم االنتظام عند ٪1٠٠.  
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عن  تقل  ال  اآلخــر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  الدين  ألدوات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي، ويستمر عرضها بالقيمة العادلة. وبدال من ذلك، قد 
ينشأ مبلغ مساوي للمخصص عند قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة وادراجها في الدخل الشامل اآلخر الموحد 
المتراكمة  الخسارة  تبويب  يعاد  الخسارةالموحد.  أو  الربح  في  مقابلة  تكاليف  اثبات  مع  متراكمة،  قيمة  كانخفاض 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر الموحد عند استبعاد الموجودات.

المعلومات المستقبليةج.2

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

معدل نمو الناتج المحلي  	
معدالت البطالة  	
سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي 	

المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشمل دائمًا كافة خصائص السوق في 
تاريخ البيانات المالية الموحدة. ولكي تعكس ذلك، يتم أحيانًا إجراء تعديالت أو مهام نوعية كتعديالت مؤقتة عندما 

تكون الفروق جوهرية. 

النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي الموحد تتكون من النقد في البنك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة 
األجل عالية السيولة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف 

وتخضع إلى لمخاطر التغيرات في القيمة بصورة ضئيلة. 

االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض الحصول على مدفوعات إيجاريه و / أو لزيادة رأس المال. 
تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة، متضمنة تكاليف المعاملة. والحقًا للتحقيق المبدئي تدرج االستثمارات 
العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يلغى تحقيق 
االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بشكل دائم من االستخدام وعندما ال يتوقع الحصول على 
أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن سحب أو استبعاد االستثمارات 

العقارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف أو البيع.  

العقارات والمعدات

تدرج العقارات والمعدات، بما في ذلك العقارات التي يشغلها مالكوها، بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم 
تدفق  المحتمل  يكون من  الالحقة فقط عندما  المصروفات  تتم رسملة  المتراكمة.  القيمة  االنخفاض في  وخسائر 

منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة يتم تحميلها على بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة المالية التي تتكبد فيها. 

تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك المطبقة في نهاية كل سنة 
هناك  تكون  عندما  القيمة  انخفاض  مراجعة  تتم  مالئمًا.  يكون  حسبما  المستقبلية،  للفترات  تعديلها  ويتم  مالية، 
مؤشرات على أن القيمة الدفترية أصبحت غير قابلة لالسترداد. تدرج خسائر االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو 

الخسارة الموحد كمصروفات. 

اقتصادية  منافع  تدفق  يتوقع  ال  عندما  أو  استبعاده  عند  والمعدات  العقارات  بنود  بند من  أي  االعتراف  إلغاء  يتم 
مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود )تحتسب بالفرق 
بين صافي متحصالت إلغاء االعتراف والقيمة الدفترية للموجود( في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي 

يتم فيها إلغاء االعتراف.

االستهالك

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

اإلنتاجية التقديرية التالية:

15 إلى 3٠ سنة  - المباني 

٢ إلى 5 سنوات  - األثاث والتركيبات 

3 سنوات  - السيارات 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
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أحد  انخفاض قيمة  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  ما  لتحديد  تقييم  إجراء  يتم  المالي،  للمركز  بيان  تاريخ كل  في 
الموجودات أو مجموعة من الموجودات. في حال وجود دليل كهذا يتم تحديد القيمة التقديرية القابلة لالسترداد من 
ذلك الموجود ويتم تحقيق خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية للموجود. 

تدرج خسارة االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

المخصصات

تقوم المجموعة بإدراج مخصصات في البيانات المالية الموحدة في حال وجود التزام قانوني أو حكمي على المجموعة 
)ناشئ من أحداث سابقة( ويمكن تقديره بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق منافع اقتصادية لتسويته. 
يتم تكوين المخصص من خالل تحميل التزامات على بيان الربح أو الخسارة الموحد وفقًا للقيمة المحسوبة لهذه 

االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاريخ التقرير.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الموظفين القطريين 

فيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات 
التنظيمية المحلية كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، 
حيثما يقتضي األمر ذلك. تدرج حصة مساهمات المجموعة في هذه البرامج، وهي مساهمات محددة بموجب معيار 

المحاسبة الدولية 19 منافع الموظفين، في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.

الموظفين غير القطريين

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

خدمته في تاريخ التقرير.

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

شركات  جميع  على  والمطبقة   ،٢٠1٢ سنة  في  المصدرة  بها  المتعلقة  واإليضاحات   ٢٠٠8 لسنة   13 رقم  للقانون  وفقًا 
المساهمة القطرية المدرجة في أسواق األوراق المالية، قامت المجموعة بتكوين مخصص بنسبة ٢.5٪ من صافي 

أرباحها إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية.

رأس المال

المتعلقة  الخارجية اإلضافية  التكاليف  المجموعة أسهمًا عادية ويتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية. تدرج  أصدرت 
مباشرة بإصدار هذه األسهم في حقوق الملكية

توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة األم كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للشركة األم في الفترة 
التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة األم.

العائد على السهم

تعرض المجموعة العائد األساسي والمخفف ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو 
الخسارة العائد لحاملي األسهم العادية بالشركة األم، معداًل بتوزيعات األرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي 
من الفئة الثانية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يحتسب العائد المخفف للسهم 

من خالل تعديل األرباح وعدد األسهم في مقابل التأثير المحتمل لجميع األدوات المخففة، إن وجدت.

الضريبة على الدخل

تتضمن الضريبة على األرباح السنوية الضريبة الحالية المحتسبة وفق اللوائح المالية التنظيمية المعمول بها في 
البلدان التي تعمل فيها المجموعة. 

تسجل الضريبة الحالية في الربح أو الخسارة الموحد كضريبة مستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة، وذلك 
باستخدام معدالت الضرائب المطبقة أو التي تم تطبيقها في تاريخ التقرير، وأي تعديالت للضريبة المستحقة الدفع 

فيما يتعلق بالسنوات السابقة. 

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، وذلك لجميع الفروقات المؤقتة الناشئة 
بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية. تستخدم معدالت 
الضريبة السارية لتحديد الضرائب المؤجلة. يتم تسوية موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عندما يكون هناك 

حق ملزم قانوًنا بتسوية تلك الموجودات.

خاضعة  مستقبلية  أربــاح  هناك  تكون  أن  عنده  يحتمل  الــذي  الحد  إلى  فقط  المؤجلة  الضريبة  بأصل  االعتراف  يتم 
موجودات  تخفيض  يتم  المستخدمة.  غير  الضريبية  واألرصــدة  الخسائر  مقابل  استخدامها  يمكن  متاحة  للضريبة 
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الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن عنده تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

إن ضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة تتضمن الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم تحقيق ضريبة الدخل في بيان 
الربح أو الخسارة الموحد للسنة، باستثناء ما يتعلق بالبنود المدرجة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر الموحد، وفي 

هذه الحالة يتم إدراجها في حقوق الملكية

اإليجارات

تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقييم ما إذا كان العقد هو عبارة عن عقد إيجار أو يتضمن ترتيبات إيجار، بمعنى ما إذا 
كان العقد يقضي بتحويل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة زمنية مقابل مبلغ محدد.

المجموعة كمؤجر

عقد اإليجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بملكية األصل يتم 
تصنيفه كإيجار تشغيلي. إيرادات اإليجار الناشئة يتم احتسابها على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار 

وتدرج كإيرادات في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها 
الموجودات  يتم قياس  بيع وليس من خالل االستمرار في االستخدام.  الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة 
غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف 
البيع، أيهما أقل. تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى استبعاد األصل )مجموعة االستبعاد(، 

باستثناء تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل.  

يتم اعتبار معايير تصنيف المحتفظ بها للبيع على أنها مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتماًل بدرجة عالية، ويكون 
األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلكمال البيع 
إلى أنه من غير المحتمل إجراء تغييرات كبيرة في البيع أو أنه سيتم التراجع عن قرار البيع. يجب أن تلتزم اإلدارة بخطة 

بيع األصل والبيع المتوقع إتمامه خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

ال يتم استهالك أو إطفاء العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها 
للبيع.

يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

أو  التخلص منها  تم  إيقافه  تم  الذي  الكيان  أحد مكونات  إذا كانت  تتأهل مجموعة االستبعاد كعملية غير مستمرة 
تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع، و: 

يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. 	
جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛ أو 	
هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصرًيا بهدف إعادة بيعها. 	

يتم استبعاد العمليات غير المستمرة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كأرباح أو خسارة بعد 
الضريبة من العمليات غير المستمرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.  

عمليات التأمين

ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

العادلة  بالقيمة  المبدئي  التحقيق  عند  وتقاس  استحقاقها،  عند  األخرى  المدينة  والذمم  المدينة  التأمين  ذمم  تدرج 
للمقابل المستلم أو المستحق االستالم. تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة 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 الموحد. بعد التحقيق المبدئي، تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة، حسبما 

يكون مالئما. 

يتم إلغاء تحقيق ذمم التأمين المدينة عندما يتم استيفاء معايير إلغاء تحقيق الموجودات المالية.

موجودات عقود إعادة التأمين

خالل سير األعمال العادية، تقوم المجموعة بتحويل مخاطر التأمين إلى معيدي التأمين كجزء من نموذج أعمالها. تمثل 
موجودات عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من 
شركات معيدي التأمين بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة أو المطالبات المسددة المتعلقة 

بسياسات معيدي التأمين ووفقًا لعقد إعادة التأمين ذات الصلة.

يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير أو بشكل دوري عندما يوجد مؤشر 
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التحقيق  المالية. يحدث االنخفاض عند وجود دليل موضوعي نتيجة لحدث معين وقع بعد  لالنخفاض خالل السنة 
بموجب شروط  المستحقة  المبالغ  تحصل جميع  ال  قد  المجموعة  أن  إلى  يشير  التأمين  إعادة  لموجودات  المبدئي 
العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمها المجموعة من معيدي التأمين. تدرج 
خسارة االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة الموحد. إن ترتيبات عقود إعادة التأمين المستردة ال تعفي المجموعة من 

التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين.

ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

تدرج ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة 
للمقابل المستلم ناقصًا التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة 

األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئمًا.

إجمالي أقساط التأمين 

يتم تحقيق إجمالي األقساط عند اكتتابها ويتم إدراج مبلغ تقديري لألقساط المكتتبة المستحقة في نهاية الفترة. 
في  عليها  المنصوص  التأميني  الغطاء  فترة  لكامل  المستحقة  األقساط  إجمالي  يتضمن  التأمين  أقساط  إجمالي 
المدينة  لألقساط  المحاسبية  الفترة  في  تنشأ  تعديالت  أي  يتضمن  كما  المحاسبية،  الفترة  خالل  المبرمة  العقود 
فيما يتعلق باألقساط المكتتبة في فترات محاسبية سابقة. يتم تحقيق عالوة على عقود التأمين كإيرادات )أقساط 

مكتسبة( تناسبيًا على مدى فترة التغطية أو باستخدام افتراضات اكتوارية، حسب الضرورة. 

األقساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير. 
يتم تأجيل نسبة العائد إلى الفترات الالحقة كاحتياطي لألقساط غير المكتسبة. 

األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين 

تتضمن األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة غطاء إعادة التأمين 
الواردة في المعاهدة أو العقود االختيارية أو في عقود إعادة التأمين المبرمة في الفترة، ويتم تحقيقها في التاريخ الذي 
تبدأ فيه السياسة التأمينية. تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضًا أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية فيما يتعلق 
بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات المحاسبية السابقة. أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي تلك النسب 

من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير. 

مطلوبات عقود التأمين

عنها ومخصص  مبلغ  الغير  المتكبدة  واالحتياطات  القائمة  المطالبات  التأمين مخصص  تتضمن مطلوبات عقود 
األقساط غير المكتسبة. تدرج مطلوبات عقود التأمين عند إبرام العقود وتحميل األقساط.

مخصص المطالبات المستحقة

الخسارة ومصاريف تسوية  المطالبات يغطي مطلوب  تاريخ معرفة  القائمة في  للمطالبات  يتم تحقيق مخصص 
الخسائر استنادًا إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة. يتضمن مخصص 
المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ التقرير. يحتسب المطلوب عمومًا في 
تاريخ التقرير، بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واألساليب االكتوارية القياسية 

قد تتضمن االفتراضات الحالية، هامشًا لالنحرافات السلبية. 

احتياطي المخاطر غير المنتهية

بعد خصم حصة  االستالم  المستحقة  أو  المستلمة  األقساط  الجزء من  المكتسبة  غير  األقساط  يمثل مخصص 
إعادة التأمين والمتعلقة بالمخاطر السارية كما في تاريخ التقرير. يتم تحقيق المخصص عند إبرام العقود وتحميل 
المنصوص عليها في  التأمين  لنمط خدمة  العقد وفقا  كإيرادات أقساط على مدار فترة  احتسابها  األقساط، ويتم 

العقد. يتم إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين. 

المطلوبات وفقًا للمعيار  إجراء فحص كفاية  المخاطر السارية ويتم  تاريخ كل تقرير بمراجعة  المجموعة في  تقوم 
إذا كان هناك أي فائض في إجمالي المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء  المالية رقم 4 لتحديد ما  للتقارير  الدولي 
النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  الحسابية  المعالجة  هــذه  تستخدم  المكتسبة.  غير  األقساط  على  المؤجلة 
التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار المتوقع أن ينشأ عن الموجودات المتعلقة بالمخصصات 

الفنية ذات الصلة بالتأمين على غير الحياة. 

الدفترية لألقساط غير المكتسبة )ناقصا تكاليف االقتناء المؤجلة ذات  القيمة  التقديرات أن  في حال أظهرت هذه 
الصلة( غير كافية، يتم تحقيق العجز في بيان الربح أو الخسارة الموحد من خالل تكوين مخصص لعجز أقساط التأمين. 

 العمولة المكتسبة والمدفوعة

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

إيرادات الفوائد

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

توزيعات االرباح

يتم تحقيق إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح أو عند استالمها. 

إيرادات أتعاب االستشارات 

ويتم  األخرى  واالستشارية  المالية  الخدمات  نظير  المدفوعة مقدمًا  األتعاب  وغيرها من  األولية  األتعاب  تأجيل  يتم 
تحقيقها كإيرادات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. 

إيرادات اإليجار

تدرج إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى 
فترة اإليجار التشغيلي، ويتم تحقيق الدفعات المقدمة والجزء غير المكتسب من إيرادات اإليجار كمطلوبات.

التقرير القطاعي 

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة، ويشمل أنشطة األعمال المدرة للدخل والمتكبدة للمصروفات مثل 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة. تعمل اإلدارة حالًيا على التحقق 
من تقدير معقول لألثر المالي على صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ وحقوق الملكية كما في 1 يناير ٢٠٢٢ 

و 31 ديسمبر ٢٠٢٢.

النقد و ودائع قصيرة األجل .51

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

1.6٢٢.766 992.261 نقد لدى البنوك

7.976.٢33 5.480.694 ودائع قصيرة األجل 

6.472.9559.598.999إجمالي النقد وودائع قصيرة األجل

1.99٪(. كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة  تخضع كافة الودائع لمعدل فائدة متوسط متغير ٪4.94 )٢٠٢1: 
بالودائع قصيرة األجل المقاسة بالتكلفة المطفأة بمبلغ 68٠ ريال قطري )٢٠٢٠: 1.9٢3 ألف ريال قطري(. جميع الودائع 

قصيرة األجل المقاسة بالتكلفة المطفأة مصنفة بالمرحلة )1(. 

لغرض بيان التدفقات النقدية ، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

992.2611.6٢٢.766 نقد لدى البنوك

5.480.6947.976.٢33 ودائع قصيرة األجل 

النقد في البنوك والودائع قصيرة األجل المتعلقة بالعمليات 
890.511المتوقفة

7.363.4669.598.999
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ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى.61

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

ذمم مدينة من حاملي الوثائق

4.543.876 4.865.689مستحقات من حاملي الوثائق

)44.٢٢٢()44.162(خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

4.821.5274.499.654

ذمم مدينة من معيدي التأمين

٢.٢75.375 1.107.582مستحقات من شركات تأمين

)5٠.٢47()56.443(خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

1.051.139٢.٢٢5.1٢8

ذمم مدينة أخرى

298.80257.793الموجودات المالية المشتقة )اإيضاح 33(

3.571 5.548سلف موظفين مقابل المستحقات

1.٢٠6.6٠7 406.272تكاليف استحواذ مؤجلة

581.619 581.197مدفوعات مقدمة وأخرى

1.291.8191.849.59٠

8.574.37٢  7.164.485 اإلجمالي

تم االفصاح عن الحركة في انخفاض قيمة الذمم المدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمين في اإليضاح 3٢. 
يشمل المصروفات المدفوعة مقدمًا وأخرى مبلغ 341 مليون ريال قطري )7٢ مليون جنيه إسترليني( )٢٠٢1: 341 مليون 
ريال قطري )7٢ مليون جنيه إسترليني((، بعد خصم الخسارة االئتمانية المتوقعة، كأصل تعويض، من خالل أنتاريس 

رى، لعدم اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمين المكتسبة.

مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين.71

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

11.885.891 8.898.342 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

5.679.1٢8 5.492.795 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

6.1٢4.444 4.705.468 أقساط تأمين غير مكتسبة

19.096.605٢3.689.463

حصة شركات إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين

4.٠77.413 2.619.358 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

1.951.٠85 821.981 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
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1.881.1٢1 972.774 أقساط غير مكتسبة

 4.414.113 7.9٠9.619

صافي مطلوبات عقود التأمين

7.8٠8.478 6.278.984 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

3.7٢8.٠43 4.670.814 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

4.٢43.3٢3 3.732.694 أقساط غير مكتسبة

 14.682.492 15.779.844

كانت الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقد إعادة التأمين كالتالي:

2022٢٠٢1

مطلوبات 
عقود تأمين

حصة 
أطراف 

إعادة تأمين
مطلوبات الصافي

عقود تأمين
حصة أطراف 

الصافيإعادة تأمين

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

11.776.766 5.68٢.384 17.459.15٠ 11.536.521 6.028.498 17.565.019 في 1 يناير

6.٢45.٠19 ٢.777.497 9.٠٢٢.516 6.603.562 898.686 7.502.248 مطالبات متكبدة

)6.348.558()٢.387.988()8.736.546()6.105.838()548.773()6.654.611(مطالبات مدفوعة خالل السنة

تأثير تحويل المحفظة والتغيرات 
)136.7٠6()43.395()18٠.1٠1()516.911()3.825()520.736(األخرى 

- - - )567.536()2.933.247()3.500.783(التحويل إلى العمليات المتوقفة

3.441.33910.949.79817.565.٠196.٠٢8.49811.536.5٢1 14.391.137 في 31 ديسمبر 

كانت الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة خالل السنة على النحو التالي:

2022٢٠٢1

مطلوبات 
عقود تأمين

حصة أطراف 
مطلوبات الصافيإعادة تأمين

عقود تأمين

حصة 
أطراف 

إعادة تأمين
الصافي

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

4.٠٠1.355 1.6٢٠.48٠ 5.6٢1.835 4.243.323 1.881.121 6.124.444 في 1 يناير

أقساط مكتتب بها خالل 
8.5٠5.631 4.141.336 1٢.646.967 7.827.516 2.020.711 9.848.227 السنة

)8.٢46.766()3.88٠.695()1٢.1٢7.461()8.075.309()2.597.562()10.672.871(أقساط مكتسبة خالل السنة

تأثير تحويل المحفظة 
)16.897(- )16.897()144.219(- )144.219(والحركات األخرى

التحويل إلى العمليات 
- - - )118.617()331.496()450.113(المتوقفة

4.705.468972.7743.732.6946.1٢4.4441.881.1٢14.٢43.3٢3في 31 ديسمبر
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استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك.81

تصنيف
2022٢٠٢1

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

113.3٢5 122.481شريكشركة الضمان للتأمين اإلسالمي "بيما" )ش.م.ع.ق.(

٢9.958 29.895شريكالليوان للعقارات )ذ.م.م.(

3.913 4.334مشروع مشتركمصون لخدمات التأمين )ذ.م.م.(

3٠1.٢93 302.866شريكشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.

459.576 448.489

فيما يلي تفاصيل االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك المحتفظ بها خالل السنوات المنتهية في 31 
ديسمبر ٢٠٢٢ و31 ديسمبر ٢٠٢1:

بلد التأسيس اسم االستثمار
األنشطة الرئيسيةنسبة الملكية والتصويتوالنشاط

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي 
التكافل وإعادة التكافل٢5٪ مباشرةدولة قطر"بيما" )ش.م.ع.ق.(

االستثمار العقاري 38.46٪ مباشرةدولة قطرالليوان للعقارات )ذ.م.م.(
والوساطة واإلدارة

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة 
خدمات التأمين وإعادة ٢5٪ مباشرةدولة قطروالتأمين الصحي ش.م.ع.ق 

التأمين

تسويق وتوزيع التأمين5٠٪ مباشرةدولة قطرمصون لخدمات التأمين )ذ.م.م.(

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

األخرىكيو إل م

2022٢٠٢12022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

498.884 1.951.169548.766 1.827.579 الموجودات المتداولة

4٠1.366 1.713387.325 2.397 الموجودات غير المتداولة

15٢.753 1.334.714184.454 1.266.698 المطلوبات المتداولة

٢14.٢54 205.068--المطلوبات غير المتداولة

1.٠٢6.895489.024468.15٢ 1.048.836 إيرادات

54.699 1٠6.17360.303 83.290 ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

كيو إل م هي كيان مدرج في دولة قطر وبناًء على سعر السوق المدرج ألسهمها ، فإن القيمة العادلة لالستثمارات 
كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ هي 4٢٠ مليون ريال قطري )٢٠٢1: 44٢ مليون ريال قطري(.

كانت الحركة في االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك كالتالي:

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

43٠.196 448.489الرصيد في 1 يناير

)7.5٠٠()25.750(توزيعات أرباح مستلمة 

36.83741.1٢٠الحصة من ربح السنة

)15.3٢7(-انخفاض 

448.489 459.576الرصيد في 31 ديسمبر
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االستثمارات.91

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

3.333.3384.٠8٠.4٢٠استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

9.401.36811.9٢٢.٢75استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12.734.70616.٠٠٢.695

2022

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

-   568.139 صناديق مدارة 

9.401.368 431.876 سندات دين

-   546.861 شركات مساهمة عامة قطرية 

-   448.542 أسهم مدرجة بالبورصات العالمية 

-   1.337.920 أسهم غير مدرجة وأسهم ملكية خاصة 

3.333.3389.401.368اإلجمالي

٢٠٢1

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

- 699.6٢5 صناديق مدارة 

 11.9٢٢.٢75  487.933 سندات دين

- 1.164.698 شركات مساهمة عامة قطرية 

- 5٠4.٠75 أسهم عالمية مدرجة 

- 1.٢٢4.٠89 أسهم غير مدرجة وملكية خاصة 

4.٠8٠.4٢٠11.9٢٢.٢75اإلجمالي 

االستثمارات المالية المصنفة على انها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المرحلة 1. لم 
تكن هناك حركات استثمارات مصنفة على انها استثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من 

المرحلة 1 إلى المرحلة ٢.

بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بـ 16.738 
ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )31 ديسمبر ٢٠٢1: ٢6.513 ألف ريال قطري(. 

االستثمارات العقارية.101

2022

ألف ريـال قطري

التكلفة

557.590 في 1 يناير ٢٠٢1

-   إضافات 

)4.163(فرق صرف العمالت األجنبية
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553.427 في 31 ديسمبر ٢٠٢1

)8.137(التحويل إلى الموجودات المحتفظ بها للبيع

256.330 إضافات 

)68.827(فرق صرف العمالت األجنبية

732.793 في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم:

78.139 في 1 يناير ٢٠٢1

1٢.٠43 استهالك السنة

)68٢(فرق صرف العمالت األجنبية

89.5٠٠ في 31 ديسمبر 2021

3.798التحويل إلى الموجودات المحتفظ بها للبيع

11.7٠1استهالك السنة

)8.417(فرق صرف العمالت األجنبية

96.582في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة الدفترية:

636.211في 31 ديسمبر 2022

463.9٢7في 31 ديسمبر ٢٠٢1

المهنية  المؤهالت  يمتلك  الذي  لــإلدارة  الخارجي  المثمن  قبل  من  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  تقدير  تم 
المناسبة المطلوبة والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه ، باستخدام طريقة االستثمار في التقييم 
للعقارات  المقدرة  العادلة  القيمة  بلغت  المماثلة.  للعقارات  األخيرة  المعامالت  على  السوق  دليل  إلى  وبالرجوع 

االستثمارية المذكورة أعاله كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 78٢ مليون ريال قطري )٢٠٢1: 554 مليون ريال قطري(.

يوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري ، باإلضافة إلى المدخالت 
الهامة غير القابلة للرصد المستخدمة.

Valuation techniqueSignificant unobservable inputs Inter-relationship between key unobservable
inputs and fair value

 Market comparable
	 Expected market rental growth
	  discount rates
	 market multiples

 The estimated fair value would in-crease or
 decrease if significant inputs increase or

decrease

بلغ إيراد اإليجار خالل السنة 31.568 ألف ريـال قطري )٢٠٢1: 3٢.964  ألف ريـال قطري( بينما بلغت المصاريف التشغيلية 
المباشرة )المصنفة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية( لتلك العقارات خالل السنة 1٠.5٠٢ ألف ريـال قطري )٢٠٢1: 

11.7٢4ألف ريـال قطري(.

أحد االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة بقيمة دفترية قدرها ٢17 مليون ريال قطري كما 
في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: ٢66 مليون ريال قطري( مرهون مقابل قروض )إيضاح ٢.14(.

ليس لدى المجموعة أية قيود على امكانية تحقيق االستثمارات العقارية ، باستثناء العقار بالمملكة المتحدة وال توجد 
التزامات تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير أو اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز.
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العقارات والمعدات.111

أثاث مبانيأراضي
اإلجماليسياراتوتركيبات

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

التكلفة

9.7٠9193.57٠168.٢3711.917383.433في 1 يناير ٢٠٢1

19.٢587.6161.416٢8.٢9٠إضافات 

)457()457(استبعادات 

)٢.457()585()1.87٢(فروقات صرف العمالت األجنبية 

9.7٠9٢1٠.956175.٢681٢.8764٠8.8٠9في 31 ديسمبر ٢٠٢1

3.5٢18.6856٠31٢.8٠9إضافات 

)9٠(-)7()83(استبعادات 

)٢٢.873()589()6.671()15.613(فروقات صرف العمالت األجنبية

9.709198.781177.2751٢.89٠398.655في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم:

99.647138.58٠11.7٢٠٢49.947في 1 يناير ٢٠٢٠

٢1.83٠1٢.3٠44٠٠34.534استهالك السنة 

)189()457(٢68استبعادات 

)1.66٢(-)531()1.131(فقدان السيطرة على شركة تابعة

1٢٠.34615٠.6٢111.663٢8٢.63٠في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

1٢.46٠8.373575٢1.4٠8االستهالك للسنة

)4٢(-)4٢(استبعادات

)1٢.49٠()586()4.٢11()7.693(فروقات صرف العمالت األجنبية

125.071154.78311.652291.506في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة الدفترية:

9.70973.71022.4921.238107.149في 31 ديسمبر 2022

9.7٠99٠.61٠٢4.6471.٢131٢6.179في 31 ديسمبر ٢٠٢1

الشهرة والموجودات غير الملموسة.121

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

شهرة

القدرة 
االكتتابية 
لتضامن 

لويدز

االتفاقية 
االطارية

رخصة 
التأمين على 

غير الحياة
اإلجمالي

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

)2( د)2( ج)2( أ)1(

145.111٢66.٢٢٢179.31٢٢9.8566٢٠.5٠1في 1 يناير ٢٠٢1

)3.٢5٠()375()٢.875(--فروقات صرف العمالت األجنبية
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)٢٢.8٠1(-)٢٢.8٠1(--مصاريف اإلطفاء

)36.853(-)36.853(--انخفاض 

145.111٢66.٢٢٢116.783٢9.481557.597في 31 ديسمبر ٢٠٢1

33.598--33.598إضافات

)٢4.1٠5()5.٠86()19.٠19(--فروقات ضرف العمالت األجنبية

)1٢.174(-)1٢.174(--مصاريف اإلطفاء 

)1٠9.985()٢4.395()85.59٠(--انخفاض 

444.931--178.709266.222في 31 ديسمبر 2022

اعتباًرا من 1 يناير ٢٠14، قامت المجموعة باالستحواذ على 1٠٠٪ من رأس مال شركة أنتاريس القابضة المحدودة وشركاتها 
التابعة. 

التأمين المحدودة  أنتاريس إلعادة  التابعة شركة  اعتباًرا من ٢5 يوليو ٢٠18، استحوذت المجموعة، من خالل شركتها 
)»أنتاريس ري«(، على 1٠٠٪ من رأس مال مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين التي تتخذ من جبل طارق مقرًا لها. 

اعتباًرا من 1 أكتوبر ٢٠٢٢ ، استحوذت المجموعة على 51٪ من رأس مال شركة بيكور إلدارة االستثمارات  ذ.م.م.

الشهرة.12

بلغت قيمة الشهرة 145.11 مليون ريال قطري )والتي نشأت من االستحواذ على شركة أنتاريس القابضة المحدودة( 
والتي خصصت لـ »إنتاريس القابضة المحدودة« في المملكة المتحدة لوحدة توليد النقدية. القيمة القابلة لإلسترداد 
لوحدة توليد النقد يتم تحديدها على أساس نهج القيمة السوقية. تفترض الطريقة أن وحدة اإليراد النقدية لـ »انتاريس« 

تنتج عن القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة لـ »لويدز سينديكيت« المشابهة ولنفس القيمة الدفترية.

استحوذت المجموعة على 51٪ من شركة بيكور إلدارة االستثمارات  ذ.م.م. تم دفع مقابل نقدي قدره 34.5 ريال قطري. 
بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات في شركة بيكور إلدارة االستثمارات  ذ.م.م. 918 ألف ريال قطري ، وبناًء عليه 
نشأت الشهرة بمبلغ 33.6٠ مليون ريال قطري. يجري العمل اإلضافي لتحديد القيمة العادلة لصافي األصول القابلة 
للتحديد في تاريخ االقتناء ، وبالتالي ، تم إجراء محاسبة مؤقتة اعتباًرا من 31 ديسمبر ٢٠٢٢. وفي إيصاالت تقارير التقييم 
النهائية وحساب العملية ذات الصلة ، سيتم إجراء التعديالت المناسبة على المبالغ المؤقتة وفًقا لمتطلبات المعيار 

الدولي للتقارير المالية 3، دمج األعمال

تعتقد اإلدارة أن أي تغييرات محتملة معقولة في االفتراضات الهامة التي يستند إليها المبلغ القابل لالسترداد لن 
ينتج عنها أن يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية للشهرة المبلغ اإلجمالي القابل لالسترداد من وحدة أنتاريس المنتجة 

للنقد والقيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة في نهاية السنة.  

موجودات غير ملموسة.٢2

الجدول أدناه يلخص الموجودات الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:

المبلغ
العمر اإلنتاجيألف ريـال قطري

غير محدد٢66.٢٢٢القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

1٠ سنوات٢18.7٢6االتفاقية االطارية 

غير محدد٢7.54٠رخصة التأمين على غير الحياة

512.488موجودات غير ملموسة في تاريخ اإلستحواذ

)8.857(فروقات صرف العمالت األجنبية 

)9٠.571(مصاريف اإلطفاء المتراكمة

)146.838(انخفاض القيمة المدرج

266.222صافي الموجودات الغير ملموسة في 31 ديسمبر 2022
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القدرة االكتتابية لتضامن لويدز أ.2

تقدر القيمة العادلة للقدرة االكتتابية لتضامن لويدز ورخص التأمين عن طريق استخدام النهج السوقي باستخدام فئة 
المستوى 3. يتم تحديث القدرة االكتتابية لتضامن لويدز سنويًا دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائها 
أو بيعها مرهون بموافقة لويدز. إن القدرة على اكتتاب أعمال التأمين في حدود القدرة غير محددة لحد القسط السنوي 
للشركة مرهون بموافقة لويدز. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد على أساس تحليل باستخدام المتوسط العائد على 

رأس المال وبعض البيانات التي يمكن مالحظاتها المتاحة من خالل لويدز لندن. 

االتفاقية اإلطاريةب.2

ومجموعة  ري  أنتاريس  بين  الشركات،  وشــراء  ببيع  المتعلقة  المعاملة  من  كجزء  اإلطــاريــة،  االتفاقية  إبــرام  تم 
هذه  وبموجب  المقبلة.  سنوات  العشر  فترة  مدى  على  الطرفين  بين  العالقة  االتفاقية  هذه  وتنظم  ماركرستودي، 
االتفاقية، سيكون لدى مجموعة شركات للتأمين حق الرفض األول على كل عمليات التأمين غير الحياة التى تتم من 
قبل مجموعة ماركرستودي. تم تقييم االتفاقية اإلطارية بتطبيق نموذج خصم األرباح بموجب نهج الدخل. يبلغ العمر 

االنتاجي المقدر لالتفاقية عشر سنوات والمتبقي 5.5 سنوات بتاريخ 31 ديسمبر٢٠٢٢.

ريال  مليون   85.6 بمبلغ  القيمة  في  انخفاًضا  وسجلت  اإلطارية  لالتفاقية  الدفترية  للقيمة  تقييًما  المجموعة  أجرت 
قطري )17.4 مليون جنيه إسترليني( كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: ال شيء(. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد على 
أساس القيمة العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد. يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للمستوى 3.

رخصة مزاولة التأمين على غير الحياةج.2

لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين تراخيص تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات المالية لمزاولة أعمال 
التأمين على غير الحياة في المملكة المتحدة وباقى اإلتحاد األوروبى. انخفضت قيمة الرصيد في السنة الحالية لعدم 

وجود تدفقات نقدية إيجابية كافية من هذا الموجود.

مخصصات و إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى.131

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

673.98٢ 405.065 مطالبات تأمين دائنة

٢.663.359 868.967 مستحقات لشركات إعادة تأمين

ذمم دائنة أخرى:

٢48.983 197.520 مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة

٢8.669 34.062 مكافأة نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 13.1(

189.77٠ 15.159 مطلوبات مالية مشتقة )إيضاح 33(

361.3٢1 17.979 مطلوبات أخرى

1.538.7524.166.٠84
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مكافأة نهاية خدمة الموظفين.13.12

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

28.66986.673المخصص في 1 يناير

5.1955.31٠المصروفات المحققة خالل السنة

-951التحويالت خالل السنة 

)63.314()753(المدفوعات خالل السنة

34.062٢8.669المخصص في 31 ديسمبر

القروض قصيرة األجل.141

14.1. القروض

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

3.060.4904.439.96٠قروض قصيرة األجل

تحمل القروض قصيرة األجل متوسط سعر فائدة قدره 4.٢٪ سنويًا في ٢٠٢٢ )٢٠٢1: ٠.5٪ سنويًا(.

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

1٢7.14٠ 91.657قرض )1(

44.1٢٢ 33.095قرض )٢(

171.٢6٢ 31124.752 ديسمبر

القرض 1 - القرض )1(: يمثل هذا القرض رهونًا عقارية تحمل سعر فائدة ثابت. هذه القرض مضمونة باستثمارات 
عقارية )إيضاح 1٠( تدفع في ٢٠٢4.

القرض 2 - يمثل هذا القرض رهونًا عقارية مضمونة مقابل إستثمارات عقارية )إيضاح 1٠( تدفع في ٢٠٢4.

القروض أعاله تحمل معدل فائدة ثابت ٢.9٢٪ )٢٠٢1: ٢.9٢٪( سنويًا.  

رأس المال وعالوة اإلصدار وتوزيعات األرباح.151

رأس المال.15.12

2022٢٠٢1

ألف ريـال عدد األسهم
ألف ريـال عدد األسهمقطري

قطري

المصدر والمدفوع بالكامل

 أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد للسهم
3.266.101.3303.266.1013.٢66.1٠1.33٠3.٢66.1٠1)٢٠٢1: 1 ريال قطري(

جميع األسهم لها حقوق متساوية.
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عالوة إصدار.٢2.15

إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكية، بعد خصم أي تكاليف معامالت مباشرة 
ذات صلة ويتم إدراجها مباشرة في رأس المال )القيمة األسمية للسهم( وعالوة اإلصدار عندما يتم إصدار األسهم 
بقيمة أعلى من قيمتها اإلسمية. تم تسجيل القيمة االسمية لألسهم تحت بند رأس المال بينما تم تسجيل الفائض 

من سعر اإلصدار على القيمة االسمية تحت عالوة األسهم.

توزيعات األرباح .15.32

اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٠.1 لكل سهم بإجمالي 3٢7 مليون ريال قطري من األرباح المحققة 
خالل للسنة ٢٠٢1. تمت الموافقة على التوزيعات المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في ٢7 

مارس ٢٠٢٢.

احتياطي قانوني.161

القطري  التجارية  الشركات  قانون  وأحكام  المركزي  قطر  مصرف  لتعليمات  وفقًا  القانوني  االحتياطي  احتساب  يتم 
والنظام األساسي للشركة األم بنسبة 1٠٪ من صافي ربح السنة. قامت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها 
بتاريخ ٢3 نوفمبر ٢٠14 بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم )66( من النظام األساسي للشركة. تنص التعديالت على أن 
يكون االحتياطي القانوني بنسبة 1٠٠٪ من رأس المال المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في بعض 
يتضمن  القطري.  التجارية  الشركات  قانون  وأحكام  المركزي  تعليمات مصرف قطر  عليها في  المنصوص  الحاالت 

االحتياطي القانوني حصة المجموعة في االحتياطي القانوني للشركات التابعة.

احتياطي عام .171

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

احتياطي القيمة العادلة .181

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

احتياطي خاص للكوارث.191

قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 51.7٠ مليون ريـال قطري في ٢٠17 من رصيد األرباح المدورة كاحتياطي خاص للكوارث 
في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد. تمت الموافقة على تكوين هذا المخصص من قبل مجلس اإلدارة في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢5 يناير ٢٠11. يجوز استخدام هذا االحتياطي بتوصية من مجلس اإلدارة وبعد الموافقة عليها 

من قبل الجمعية العمومية في حالة حدوث كارثة.

ريال قطري تم توزيعها  349.٢1٠ ألف  خالل لسنة ٢٠18، أصدرت المجموعة أسهم منحة بنسبة 15٪ لسنة  ٢٠17، منها 
من احتياطي الكوارث، بموافقة مصرف قطر المركزي. تمت الموافقة على إصدار أسهم المنحة في اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي المنعقد في ٢5 فبراير ٢٠18. ويبلغ رصيد االحتياطي الخاص بالكوارث في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 3٢ مليون 

ريال قطري.

مخصص تمويل صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية.201

ووفقا للقانون القطري رقم 13 لسنة ٢٠٠8 واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠1٠، يتعين على شركة المساهمة 
التوضيح  يتطلب  والرياضية.  االجتماية  األنشطة  دعم  لصندوق  السنوية  الموحدة  أرباحها  صافي  من   ٪٢.5 بنسبة 
المتعلق بالقانون رقم 13 أن يتم تحقيق بالمبلغ المستحق كتوزيع للدخل. وبالتالي، يتم تحقيق ذلك في بيان التغيرات 

في حقوق الملكية الموحدة.

خالل السنة، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 11.٠٠4 ألف ريال قطري )٢٠٢1: 17.19٢  ألف ريال قطري( ويمثل ٢.5٪ من 
صافي المحسوب.

سندات ثانوية دائمة.211

، وهي  التأمين المحدودة )»الُمصدر«(  أنتاريس إلعادة  الرأسمالية لشركة  القاعدة  ، في محاولة لتعزيز  في عام ٢٠17 
شركة تابعة للمجموعة مسجلة في برمودا ، أصدرت سندات رأس مال مؤهلة من الفئة الثانية بقيمة صافية تبلغ 
1.615.596 ألف ريال قطري. تم إصدارها من خالل البورصة األيرلندية ، وتعمل الشركة األم كضامن للسندات. تم إصدار 
السندات بالشكل المسجل بالقيمة االسمية ، بفئات ٢٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1٠٠٠ دوالر أمريكي 
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تزيد عن ذلك. ليس لإليضاحات تاريخ استحقاق محدد وهي دائمة بطبيعتها وال تلزم المصدر أو الشركة األم بالسداد أو 
التسوية عن طريق تسليم نقد أو أصل مالي آخر. يتم سرد المالحظات في البورصة األيرلندية. في ٢7 يونيو ٢٠٢٢ ، عرضت 
شركة إعادة التأمين أنتاريس المحدودة إعادة شراء 4.95٪ سندات الفئة ٢ بنسبة 1٠٠.٢٠٪ من القيمة االسمية. استلمت 
شركة أنتاريس إلعادة التأمين المحدودة حصة من 74.75٪ من مالكيها. كان تاريخ تسوية السندات المطروحة بنسبة 

74.75٪ في 18 يوليو ٢٠٢٢ ، في حين تم تسوية رصيد ٢5.٢5٪ من مالكي السندات بتاريخ االستدعاء 13 سبتمبر ٢٠٢٢.

ريال  ألف   1.٠81.645 بقيمة  الثاني  المستوى  دائمة من  رأسمالية مؤهلة  المجموعة سندات  أصــدرت   ،  ٢٠٢٠ للسنة  في 
قطري. تم إصدار السندات من خالل شركـة قطــر للتأميـن )كايمان ( محدود ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل تم 
تأسيسها في جزر كايمان ، لغرض اإلصدار. هذه السندات دائمة في طبيعتها وهي مؤهلة للشريحة ٢ من رأس المال 

بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحسابات نسبة المالءة المالية.

في للسنة ٢٠٢٢ ، أصدرت المجموعة سندات رأس مال مؤهل ثانوية من الدرجة الثانية بقيمة صافيها 1،439،٢7٠ ألف ريال 
قطري. تم إصدار السندات من خالل شركـة قطــر للتأميـن )كايمان ( محدود ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل تم 
تأسيسها في جزر كايمان ، لغرض اإلصدار. هذه السندات دائمة في طبيعتها وهي مؤهلة للشريحة ٢ من رأس المال 

بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحسابات نسبة المالءة المالية. يتم سرد المالحظات في بورصة لندن.

مكونات أخرى لحقوق الملكية.221

من  والحصة  الدمج  واحتياطيات  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  على  الملكية  لحقوق  األخرى  المكونات  تشتمل 
أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية. وفًقا لتعليمات مصرف قطر المركزي الصادرة في 4 مارس ٢٠19، 
يجب تحويل حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من األرباح المحتجزة إلى احتياطي حصة 
المحتجزة للسنة  األرباح  إعادة تصنيف  تم  الملكية. وعليه، فقد  المحتسبة بطريقة حقوق  األرباح من االستثمارات 
الجزء  هي  الملكية  حقوق  بطريقة  المحتسبة  االستثمارات  من  والمستلمة  المعلنة  األربــاح  توزيعات  إن  السابقة. 

الوحيد القابل للتوزيع من هذا االحتياطي

احتياطي الدمج 
واالستحواذ

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

احتياطي حصة 
من أرباح شركات 

زميلة
اإلجمالي

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢1.457 1٢5.9٠5 34.79٢ )139.٢4٠(في 1 يناير ٢٠٢1

 15.٢8٢ 41.1٢٠)٢5.838(-التحويل والحركات األخرى

8.954167.٠٢536.739 )139.٢4٠(في 31 ديسمبر ٢٠٢1

36.739 167.025 8.954)139.240(في 1 يناير ٢٠٢٢

)59.293(36.837 )138.060(41.930 التحويل والحركات األخرى

)22.554(203.862 )129.106()97.310(في 31 ديسمبر 2022

قطاعات التشغيل.231

المعلومات القطاعيةأ.2

ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى ستة قطاعات تشغيل و)هال واآلالت والطيران والشحن( ، و هي قطاع 
التأمين البحري و)السيارات ، البيع بالتجزئة ، الممتلكات والمسؤولية( ، و الطيران وقطاع تأمين الممتلكات والحوادث 
وقطاع التأمين الطبي وقطاع العقارات وقطاع االستثمار وقطاع االستشارات. تمثل هذه القطاعات األساس الذي 
التشغيلية واإلدارية  المصروفات  يتم تخصيص  التشغيلية. ال  باإلفصاح عن قطاعاتها  المجموعة من خالله  تقوم 
لحين  التشغيلية  القطاعات  من  أي  توحيد  يتم  لم  األداء.  مراقبة  ألغــراض  للقطاعات  األخــرى  المصروفات  وبعض 

الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجموعة.

بيان الدخل القطاعي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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ي
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ق
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ل ق
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أل

ي
طر

ق

مرة
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م
ت ال

مليا
ع

ال
ن

ط التأمي
سا

مالي أق
إج

1.٠٢5.1٠7
8.347.565

475.555
9.848.٢٢7

-
-

-
-

9.848.227
ن

ف إعادة التأمي
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حولة أل
ط م

سا
أق
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-
-

-
-
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46٠.561
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-
-

-
-

7.827.516
سارية
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طي األخ

غير في احتيا
الت

)٢4.4٢٠(
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)1٢.٠٢٠(
51.٢٢3

-
-

-
-

51.223

سبة
مكت

ن ال
ط التأمي
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ي أق

صاف
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7.878.739
-

-
-

-
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-
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-
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)1.٢76.591(

)44.654(
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-
-

-
-
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5.141

-
-

-
-
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صاف
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11.٠5٢
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-
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-

-
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-
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-
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-

31.568
ى 

ت أخر
ايرادا

-
-

-
-

13.٠٢٢
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)31.339(
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ف ريـا
أل

ي
طر

ق

مرة
ست

م
ت ال
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ال
ن

ط التأمي
سا

مالي أق
إج

 889.45٢
 8.6٢1.669

 41٠.419
 9.9٢1.54٠

-
-

-
-

 9.921.540
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ف إعادة التأمي
طرا

حولة أل
ط م
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أق

)٢81.156(
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)٢.155.٢٢9(
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)2.155.229(

ن
ط التأمي

سا
صافي أق
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-
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ح
ال

 -
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 -
 -
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ف ت
صاري

م
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ضريبة
ل ال

ح قب
سارة( / الرب

خ
)ال

 171.399
 7.8٠1

)6.638(
 969.٢٢6
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م
 -

 -
 -
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إيضاح 1:

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

يتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية. 

أ.1المعلومات الجغرافية

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

بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة 

اإلجماليعالميقطراإلجماليعالميقطر

202220222022٢٠٢1٢٠٢1٢٠٢1

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

9.9٢1.54٠ 8.588.٠85 1.333.455 1.613.6228.234.6059.848.227إجمالي أقساط التأمين

أقساط محولة ألطراف إعادة 
)٢.155.٢٢9()1.٢1٠.434()944.795()2.020.711()838.580()1.182.131(التأمين

7.766.311 7.377.651 388.66٠ 431.4917.396.0257.827.516صافي أقساط التأمين 

التغير في احتياطي األقساط 
٢٠٢.٢٢4 ٢73.674 )71.45٠(125.11851.223)73.895(السارية

7.968.535 7.651.3٢5 317.٢1٠ 357.5967.521.1437.878.739صافي األقساط المكتسبة

)7.458.16٢()6.788.61٢()669.55٠()6.654.611()6.379.398()275.213(إجمالي مطالبات مدفوعة

1.68٢.14٢ 1.13٠.6٢٠ 551.5٢٢ 160.045388.728548.773مستردات إعادة تأمين 

381.6٠1 379.567 ٢.٠34 )293.407()241.199()52.208(الحركة في المطالبات القائمة

)1.935.475()1.93٢.74٠()٢.735()1.459.182()1.460.585(1.403صافي العمولة

4.77٢ 1.٠83 3.689 4.5755665.141إيرادات تأمين أخرى

643.413 441.٢43 ٢٠٢.17٠ 25.453)170.745(196.198صافي نتائج االكتتاب

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

المطلوبات وحقوق الملكيةالموجودات

2022٢٠٢12022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

11.56٠.45٢ 12.996.562 19.1٢3.٢93 16.221.829 قطر

3٢.1٢1.4٢5 25.158.507 ٢4.558.584 21.933.240 عالميًا

 38.155.069 43.681.877 38.155.069 43.681.877
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صافي إيرادات االستثمارات.241

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

419.1٢6 528.822 إيرادات فوائد 

48.٠46 499.355 ربح من بيع استثمارات عقارية

5٠7.47٠ )282.097(أرباح غير محققة من استثمارات 

34.695 63.576 توزيعات أرباح

7.1٢٢ 3.416 أخرى

 813.0721.٠16.459

)37.86٢()95.880(تكاليف تمويل

717.192978.597 صافي إيرادات االستثمارات

تتضمن إيرادات الفوائد صافي رد الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ 4.6٠8 ألف ريال 
قطري )٢٠٢1: مخصص ٢6.461 ألف ريال قطري(.

المصروفات التشغيلية واإلدارية.251

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

3٢1.937 353.712 تكاليف متعلقة بالموظفين

96.٢٢9 113.996 رسوم التسجيل والمهنية

٢81.٢1٠ 109.552 مصروفات تشغيلية أخرى 

 577.260 699.376

العائد للسهم.261

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

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

الربح )الخسارة( الموزع على مساهمي الشركة األم

9٠7.٢67 210.743 العمليات المستمرة 

)149.49٢()141.370(يخصم: فائدة على سندات ثانوية دائمة )إيضاح ٢1(

 69.373757.775

)٢91.386()858.886(العمليات غير المستمرة

)789.513( 466.389

3.٢66.1٠1 3.266.101 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(

٠.٢3٢ 0.021 العائد للسهم من العمليات المستمرة )ريـال قطري(

٠.143 )0.242(العائد للسهم )ريال قطري(
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الضريبة على الدخل.271

وفًقا لقوانين وأحكام ضريبة الدخل في دولة قطر، فإن الشركة األم بصفتها كياًنا مدرًجا في بورصة قطر معفاة من 
ضريبة الدخل. يتعلق إجمالي الرسوم الضريبية بفروع المجموعة والتابعة العاملة في دولة قطر وخارجيًا على النحو 

التالي:

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

354941 الشركات التابعة القطرية )1(

14.17434.769 الشركات التابعة والفروع الدولية )٢(

14.52835.71٠ إجمالي رسوم الضرائب

إيضاحات:

وبالتالي فهي تخضع لضريبة  بها في دولة قطر  المعمول  الضرائب  لقوانين  القطرية  التابعة  الشركات  تخضع   .1
الدخل على أرباحها الخاضعة للضريبة في حدود نسبة المساهمة األجنبية للشركة األم بمعدل ضريبة دخل فعلي 

يبلغ ٪1٠.

التي  المعنية  القضائية  الواليات  في  بها  المعمول  الضرائب  لقوانين  الدولية  والفروع  التابعة  الشركات  تخضع   .٢
للفترة  التابعة  والشركات  الفروع  هذه  في  الحالية  الدخل  قياس موجودات ومطلوبات ضريبة  يتم  فيها.  تعمل 
الضريبية  والقوانين  الضرائب  معدالت  الضريبية.  السلطات  إلى  دفعه  أو  استرداده  المتوقع  بالمبلغ  الحالية 
المستخدمة الحتساب المبلغ هي تلك التي تم سنها بشكل جوهري في تاريخ التقرير في البلدان التي تدير فيها 

المجموعة فروًعا وشركات تابعة وتولد دخًلا خاضًعا للضريبة

المطلوبات وااللتزامات المحتملة.281

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

4.153.978 3.281.745ضمانات بنكية

5٢6.16٢ 364.575 التزامات في استثمارات مستقبلية مصرح بها

توقع  العملي  غير  من  ولكنه  العادية  أعمالها  سياق  في  للتقاضي  وتخضع  التأمين  قطاع  في  المجموعة  تعمل 
هذه  مثل  أن  اإلدارة  تعتقد  ال  التهديد.  ذات  أو  المعلقة  القانونية  ــراءات  اإلجــ لجميع  النهائية  النتائج  تحديد  أو 
المجموعة  وتخضع  الموحد.  المالي  المركز  في  نتائجها  على  مادي  أثر  لها  التقاضي سيكون  ذلك  بما في  اإلجــراءات 
المالية. الــمــالءة  أنظمة  بجميع  وتــلــتــزم  فيها  تعمل  الــتــي  المناطق  جميع  فــي  التأمينية  الــمــالءة  لــقــواعــد   أيــضــا 

ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال المجموعة لهذه األنظمة.

تدرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية  .291

يوضح الجدول أدناه تحلياًل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تدرج القيمة العادلة. تم تعريف مختلف 
المستويات على النحو التالي 

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.  	
المستوى ٢: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 1 أعاله والتي يمكن مالحظتها بالنسبة للموجود أو  	

المطلوب إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.
المستوى 3: مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند على بيانات سوق يمكن مالحظتها )أي مدخالت ال يمكن  	

مالحظتها(.

إجماليالمستوى 3المستوى ٢المستوى 1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري31 ديسمبر ٢٠٢٢

٢98.8٠٢ ٢98.8٠٢ -   -   موجودات المشتقة

1٢.734.7٠6 1.337.9٢1 8٢4.564 1٠.57٢.٢٢1 استثمارات في أوراق مالية 

 1٠.57٢.٢٢1 8٢4.564 1.636.7٢3 13.٠33.5٠8

15.159 15.159 -   -   المطلوبات المشتقة
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إجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري31 ديسمبر ٢٠٢1

57.793 57.793 -  -موجودات المشتقة

16.002.695 1.225.074 956.821 13.820.800 استثمارات في أوراق مالية

 13.820.800 956.821 1.282.867 16.060.488

189.770 189.770 -  -المطلوبات المشتقة

تقنيات التقييم  

استثمارات مدرجة كأوراق مالية وسندات دين 

عندما تستند القيم العادلة في أسهم حقوق الملكية وسندات الدين المدرجة في سوق األوراق المالية إلى أسعار 
إدراج  يتم  تعديالت،  أي  دون  لموجودات مماثلة  الملزمة، في سوق نشط  التجار  أو عروض أسعار  المدرجة  السوق 

األدوات ضمن المستوى 1 من تدرج القيمة العادلة. 

الصناديق المدارة المدرجة 

أسعار  مثل  مالحظتها  يمكن  مدخالت  باستخدام  تقييمها  يتم  نشط،  سوق  في  محدد  سعر  وجــود  عدم  حالة  في 
يتم  العائد.  للمقارنة ومنحنيات  أخرى قابلة  أو جهات إصدار  المالية للمصدر  المنفذة مؤخرا في األوراق  المعامالت 
هذه  بتصنيف  المجموعة  تقوم  األداة.  شروط  في  الفروقات  لتحقيق  الضرورة  عند  التقييمات  على  تعديالت  إجــراء 

االستثمارات في المستوى ٢ إلى الحد الذي يمكن فيه مالحظة المدخالت الهامة.

مشتقات غير مدرجة في األسواق المالية

تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وبشكل أساسي مؤسسات مالية ذات تصنيف 
ائتماني من الدرجة االستثمارية. تصنف المشتقات على أنها المستوى 3. 

استثمارات في أسهم غير مدرجة

السوق وتطبيق  نهج  باستخدام  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  الملكية  االستثمارات في أسهم حقوق  يتم تسجيل 
القيمة الدفترية للوصول إلى قيمة االستثمار. ال توجد أسواق نشطة لهذه االستثمارات وتعتزم المجموعة االحتفاظ 
بها على المدى الطويل ويتم تصنيفها على أنها المستوى 3. تزيد )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا كان مضاعف 

السوق المعدل أعلى )أقل(.

يراعي مديرو االستثمار في المجموعة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم هذه الصناديق كجزء من 
إجراءات العناية الواجبة قبل االستثمار، وذلك لضمان أنها معقولة ومناسبة، وبالتالي يمكن استخدام صافي قيمة 
الموجودات لهذه الصناديق كمدخل في قياس قيمتها العادلة. عند قياس هذه القيمة العادلة، يتم تعديل صافي 
األخرى  المحددة  والعوامل  المستقبلية  والتزامات  االسترداد  على  القيود  لتعكس  الضرورة  عند  الموجودات  قيمة 
للصندوق ومدير الصندوق. عند قياس القيمة العادلة، يؤخذ في االعتبار أي معامالت في أسهم الصندوق. اعتمادا 
على طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لصافي قيمة الموجودات ومستوى التداول في الصندوق، تقوم المجموعة 

بتصنيف هذه الصناديق في المستوى 3.

تسوية المستوى 3

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

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

1.959.643 1.282.867 في 1 يناير

235.67715٢.18٢ صافي الربح في احتياطي القيمة العادلة

)8٢8.958(118.179صافي اإلضافات )استبعاد( خالل السنة

1.٢8٢.867 1.636.723 في 31 ديسمبر
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األطراف ذات العالقة.301

اإليضاح 1 يقدم معلومات حول هيكل المجموعة، والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة والشركة. إن الجدول التالي 
يقدم إجمالي مبالغ التعامالت التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية ذات الصلة.

والكيانات  للمجموعة  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  والمديرين  الرئيسيين  المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  تمثل   
الخاضعة لسيطرة أو لسيطرة مشتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها.  

المعامالت مع األطراف ذات العالقةأ.2

وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وهي تلك األطراف التي يكون ألحدها السيطرة على الطرف اآلخر أو 
ممارسة نفوذ هام في إصدار قراراته المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة أيضًا على مديري المجموعة 
والشركات التي يعملون فيها ككبار موظفي اإلدارة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب 

إدارة المجموعة. كانت المعامالت الهامة على النحو التالي: 

للسنة المنتهيةللسنة المنتهية

في 31 ديسمبر ٢٠٢1في 31 ديسمبر 2022

شراء أقساطمطالباتشراء خدماتأقساط
مطالباتخدمات

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

الشركات التابعة 

24.51224.28718.٠93٢18.4٢4مجموعة الفردان 

5.4٢٢-6.4145.2575.166مجموعة الجيدة 

--)٢.٢35(-890مصون لخدمات التأمين ذ.م.م.

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة 
4.٠47٢9.53٠ 15.4٠9)4.507(34.242)18.391(والتأمين الصحي )ش.م.ع.ق.(

2701.195٢66-1.167أخرى 

4.٠5153.44٢ 14.59234.24225.30737.6٢8اإلجمالي 

أرصدة األطراف ذات العالقةب.2

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة
2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

شركات زميلة:

53٢ -مجموعة الجيدة

-111 شركة الليوان العقارية ذ.م.م.

114.539 119.454 شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي )ش.م.ع.ق.(

٢.771 2.274 أخرى

117.84٢ 121.839 اإلجمالي

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

شركات زميلة:

-444 مجموعة الجيدة

٢.414 2.889 مصون لخدمات التأمين ذ.م.م.

٢.469 1.965 مجموعة الفردان

4.883 5.298 اإلجمالي
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مكافآت كبار موظفي اإلدارة

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

26.02634.538 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

1.9271.٠38 مكافأة نهاية الخدمة

تقم  ولــم  فوائد  عليها  يحتسب  وال  ضمان  بــدون  هي  التقرير  تاريخ  في  العالقة  ذات  لألطراف  القائمة  األرصــدة  إن 
المجموعة بتسجيل أي مخصص إلنخفاض قيمة هذه األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة خالل السنة )٢٠٢1: ال 

شيء(.

الحصص غير المسيطرة.311

تقوم المجموعة، في إطار نشاطات أعمالها االعتيادية، بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمين 
واالستثمار وإدارتهما. من خالل هيكل حوكمة قوي، يتم تقييم المخاطر والعائدات من أجل توليد إيرادات مستدامة 
أساسية  بصفة  المجموعة  أعمال  خطوط  تتعرض  للمساهمين.  العائد  وزيــادة  العوائد  تقلبات  تخفيض  بغرض 

للمخاطر التالية: 

األدوات المالية وإدارة المخاطر.321

تقوم المجموعة، في إطار نشاطات أعمالها االعتيادية، بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمين 
واالستثمار وإدارتهما. من خالل هيكل حوكمة قوي، يتم تقييم المخاطر والعائدات من أجل توليد إيرادات مستدامة 
أساسية  بصفة  المجموعة  أعمال  خطوط  تتعرض  للمساهمين.  العائد  وزيــادة  العوائد  تقلبات  تخفيض  بغرض 

للمخاطر التالية:

مخاطر التأمين 	
مخاطر االئتمان 	
مخاطر السيولة 	
مخاطر السوق 	
المخاطر التشغيلية 	

إطار الحكومةأ.2

إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث 
إدارة  أنظمة  امتالك  أهمية  العليا مدى  اإلدارة  تدرك  المالي بصورة مستدامة.  التشغيل  أهداف  تحقيق  التي تعوق 

مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة. 

عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  من  واضحة  اختصاصات  مع  المخاطر  إلدارة  قسم  بوضع  المجموعة  قامت 
وللجان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، تم وضع هيكل تنظيمي واضح مع توثيق تفويض السلطات 
والمسؤوليات من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار المديرين. كما تم أيضًا وضع إطار سياسة إدارة مخاطر 
للمجموعة يحدد مستويات المخاطر المقبولة للمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة ومعايير تسيير النشاط لعمليات 

المجموعة.

إطار إدارة رأس المالب.2

إلى  باإلضافة  المجموعة ككل،  أعمال  لها كل وحدة من  تتعرض  التي  الداخلية  المخاطر  المجموعة إطار إلدارة  لدى 
تحديد تأثيرها على رأس المال االقتصادي. تشير تقديرات اإلطار الداخلي إلى مقدار رأس المال المطلوب للحيلولة دون 
خطر انعدام السيولة وتطبيقه على مستوى خطر معين من خالل عدد من االختبارات )المالية منها وغير المالية( على 

مركز رأس المال للنشاط.

اإلطار التشريعيج.2

يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن المجموعة تقوم بإدارة 
األمور بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم. في نفس الوقت يهتم المشرعون أيضًا بضمان احتفاظ المجموعة 

بمركز مالءة مناسب لمقابلة االلتزامات غير المنظورة التي قد تنشأ من األحداث االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

تنص  ال  فيها.  عملها  تمارس  التي  المراكز  في  تشريعية  لمتطلبات  أيضًا  للمجموعة  التشغيلية  العمليات  تخضع 
هذه التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضًا بعض النصوص المقيدة )مثل كفاية 
رأس المال( بغرض تقليص مخاطر التقصير وانعدام السيولة من جانب شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها غير 

المنظورة عند نشوئها.
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إطار إدارة الموجودات والمطلوباتد.2

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

واالستثمار. 

كما تتكامل إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة للموجودات والمطلوبات 
المالية األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين واالستثمار.

كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكماًل لسياسة إدارة مخاطر التأمين لتضمن توفر تدفق نقدي 
كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين واالستثمار.

مخاطر التأمين ه.2

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

لتغطية هذه المطلوبات. 

لدى  اإلرشادية  االكتتاب وخطوطها  والتنفيذ الستراتيجية  الدقيق  االختيار  التأمين من خالل  المجموعة مخاطر  تدير 
المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالبات.

تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين متمثلة بالتأمين البحري والجوي والممتلكات والحوادث والتأمين 
الطبي وعلى الحياة.

يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق لتنفيذ استراتيجية االكتتاب لدى المجموعة والتي 
تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها عبر محفظة كبيرة متنوعة من حيث النوع ومستوى المنافع المؤمنة 
اختيار  معيار  تفعيل  بغرض  لالكتتاب  موضوعة  حدود  هناك  الجغرافي.  والنطاق  النشاط  ومجال  المخاطر  ومقدار 

المخاطر.

في إطار نشاطها االعتيادي، وبغرض تقليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعة في 
عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين تساعد ترتيبات إعادة التأمين المذكورة على التنوع في النشاط التجاري 
وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية 
التأمين لتغطية الفائض من  التأمين وعقود إعادة  التأمين بجزء كبير بمعاهدات إعادة  على النمو. تتأثر عقود إعادة 
الخسارة. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة بما 

يتوافق مع عقود إعادة التأمين.

بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أن هذه العقود ال تعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي 
الوثائق وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالتأمين المحول إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد 
المجموعة  تأمين  إعادة  إعداد  تم  التأمين.  إعادة  ترتيبات  المنصوص عليها في  بالتزاماته  الوفاء  تأمين غير قادر عن 
بصورة متنوعة بحيث ال يتم االعتماد على معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي 

عقد إعادة تأمين فردي.

مراجعة  مع  والمستمرة  الجديدة  المطالبات  جميع  لتقييم  المطالبات  لمراجعة  صارمة  سياسات  المجموعة  لدى 
لتخفيف  المحتملة  االحتيالية  المطالبات  عن  متكررة  وتحقيقات  المطالبات  إلجــراءات معالجات  ومنتظمة  مفصلة 
تعرض المجموعة للمخاطر. كما تقوم المجموعة أيضًا بفرض سياسة إدارة نشطة وسريعة لمتابعة المطالبات 
وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا 

على المجموعة.

االفتراضات الرئيسية

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

الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. 

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

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

االفتراضات  جميع  بقاء  مع  الرئيسية  االفتراضات  في  معقول  نحو  على  المحتملة  للتحركات  أدنــاه  التحليل  أداء  تم 
األخرى ثابتة لكي توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق الملكية. 

التغير في 
االفتراضات

التأثير على 
المطلوبات

التأثير على 
صافي الربح

التأثير على 
حقوق الملكية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

31 ديسمبر 2022

 - 639.925 )639.925(+1٠٪تكلفة مطالبات متكبدة

 - )639.925(639.925 -1٠٪تكلفة مطالبات متكبدة

التغير في 
االفتراضات

التأثير على 
المطلوبات

التأثير على صافي 
الربح

التأثير على حقوق 
الملكية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

31 ديسمبر ٢٠٢1

-539.44٢ )539.44٢(+1٠٪تكلفة مطالبات متكبدة

-)539.44٢(539.44٢ -1٠٪تكلفة مطالبات متكبدة

جدول تطور المطالبات

خبرات  سلبية  ضد  الحماية  أجل  من  التأمين  بعمليات  يتعلق  فيما  قوية  احتياطيات  بمستوى  المجموعة  تحتفظ 
وتطورات المطالبات المستقبلية. توضح الجداول أدناه توقعات المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبالغ المدفوعة 
المتراكمة بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها و تم تكبدها ولكن لم يبلغ عنها المطالبات المتكبدة وغير المسجلة 
لكل سنة متوالية لسنة الحوادث كما في تاريخ التقرير. يبين القسم األعلى لكل جدول كيفية تغيير تقدير المجموعة 
لمجموع المطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نهاية السنوات المتوالية. أما القسم األدنى للجداول، فإنه يبين 

تسوية المطالبات المتراكمة بالمبالغ الظاهرة في بيان المركز المالي الموحد. 

باستثناء تناسب وعدم تناسب أنشطة إعادة التأمين، تم اعتبار أساس سنة الحادث كأفضل أساس ألنشطة االكتتاب 
تم  الحادث لكل مطالبة مبلغ عنها،  التعرف على سنة  التأمين وصعوبة  إعادة  للمجموعة. نظرًا لطبيعة مطالبات 
تحقيق هذه المطالبات بصفة فردية وتم توحيدها بحسب سنة التقرير )أساس السنة المشمولة بالتقرير( ما يعني 
أنه تم تحقيق المطالبة في السنة التي تم إبالغ المجموعة بها. إن هذا العرض يختلف عن األساس المستخدم في 
جدول تطور المطالبات لمطالبات التأمين األخرى وشركات المجموعة، حيث كانت اإلشارة إلى التاريخ الفعلي لهذا 

الحدث الذي تسبب بالمطالبة )أساس سنة حدث(.
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اإلجمالي201720182019202020212022سنة الحادث

34.358.158 4.698.9714.7٢7.886 6.٢13.877 5.797.879 6.6٠٠.٢43 6.319.3٠٢ في نهاية سنة الحادث

--6.538.1795.57٢.969 6.596.8٠6 6.7٢4.746 5.474.586 بعد سنة

---6.635.4646.٠31.34٠ 7.163.895 5.4٢8.658 بعد سنتين

----7.٢34.7895.7٢4.5٢9 5.77٠.516 بعد ثالثة سنوات

-----5.856.4156.9٢4.٢87 بعد أربعة سنوات

------6.366.87٢بعد خمسة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
35.347.883 5.572.9694.727.886 6.031.340 5.724.529 6.924.287 6.366.872 المتكبدة المتراكمة

الدفعات المتراكمة حتى 
)٢5.489.363()٢.٠45.51٠()3.٢54.748()3.661.٢95()5.166.٢٠8()6.436.559()4.9٢5.٠43(تاريخه

مخصص صافي المطالبات 
9.858.520 2.318.2212.682.376 2.370.045 558.321 487.728 1.441.829 القائمة

احتياطي خاص بالسنوات 
1.٠91.٢78 -- ----السابقة )قبل ٢٠17(

إجمالي صافي المطالبات 
القائمة المبلغ عنها ولم 
يتم تسويتها والمتكبدة 

ولكن لم يبلغ عنها

---- -- 10.949.798

التقدير الحالي للفائض / 
)873.998(18٢.537 73.350 )324.044()47.570()العجز(

نسبة الفائض / )العجز( 
-16٪3٪1٪-5٪-1٪إلجمالي االحتياطي األولي

مخاطر االئتمانو.2

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

بالنسبة للمجموعة كما تم  ائتمان  ائتمان محدد تقييمًا وتحديدًا لما يشكل مخاطر  إدارة مخاطر  تم وضع سياسة 
وضع السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:

يتم مراقبة االلتزام بسياسة إدارة المستحقات وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة  	
مدى صلتها بالتغيرات في بيئة المخاطر.

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين،  	
المالية  البيانات  الدفترية كما هي مسجلة في  القيمة  االئتمان هو  المجموعة لمخاطر  لتعرض  فإن أقصى حد 

الموحدة كما في تاريخ التقرير. 
تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة. بغرض تقليل تعرضها للخسائر الكبيرة من حاالت  	

عجز معيدي التأمين عن الوفاء، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصد تركيزات 
االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين.

استراتيجية  بتحديث  وتقوم  التأمين  لمعيدي  االئتمانية  المالءة  لمدى  تقييم  بإجراء  اإلدارة  تقوم  تقرير  تاريخ كل  في 
شراء إعادة التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة.

إن مخاطر االئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  .12

الجدول التالي يوضح أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد.
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2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

57.793 298.802 موجودات مالية مشتقة

487.933 431.876 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

11.9٢٢.٢75 9.401.368 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

7.3٠9.97٢ 6.549.411 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

6.٠٢8.498 3.441.339 موجودات عقود إعادة تأمين 

7.976.٢33 5.480.694 الودائع قصيرة األجل

 25.513.490 33.78٢.7٠4

جودة االئتمان.٢2

31 ديسمبر 2022
غير متأخرة 

في السداد أو 
منخفضة القيمة

متأخرة في 
السداد ولكن 
غير منخفضة 

القيمة

متأخرة في 
السداد 

ومنخفضة 
القيمة

اإلجمالي

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

298.802 --   298.802موجودات مالية مشتقة 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
431.876 --   431.876الربح أو الخسارة – سندات دين 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
9.401.368 --9.401.368الدخل الشامل اآلخر – سندات دين

6.549.411 100.605 387.717 5.971.089ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

3.441.339 --3.441.339موجودات عقود إعادة تأمين 

5.480.694 --5.480.694ودائع قصيرة األجل

25.052.168 387.717 100.605 25.513.490

31 ديسمبر ٢٠٢1
غير متأخرة 

في السداد أو 
منخفضة القيمة

متأخرة في 
السداد ولكن غير 
منخفضة القيمة

متأخرة في 
السداد 

ومنخفضة القيمة
اإلجمالي

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

57.793 - - 57.793 موجودات مالية مشتقة 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
487.933 - - 487.933 الربح أو الخسارة – سندات دين 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
11.9٢٢.٢75 - - 11.9٢٢.٢75 الدخل الشامل اآلخر – سندات دين

7.3٠9.97٢ 94.469 991.96٢ 6.٢٢3.541 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  

6.٠٢8.498 - - 6.٠٢8.498 موجودات عقود إعادة تأمين 

7.976.٢33 - - 7.976.٢33 ودائع قصيرة األجل

 3٢.696.٢73 991.96٢ 94.469 33.78٢.7٠4
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تحليل أعمار الذمم غير المتأخرة في السداد أو منخفضة القيمة والذمم المتأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة.32

أقل من 30 
ما يزيد عن 91-120 يومًا61-90  يومًا31-60  يومًايومًا

اإلجمالي121 يومًا

ألف ريـال 31 ديسمبر 2022
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة 
6.459.411 387.717 327.444 476.355 220.964 5.046.931 أخرى

أقل من 3٠ 
ما يزيد عن 91-1٢٠ يومًا61-9٠  يومًا31-6٠  يومًايومًا

اإلجمالي1٢1 يومًا

ألف ريـال 31 ديسمبر ٢٠٢1
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة 
7.3٠9.97٢ 991.96٢ 39٢.9٠4 594.894 591.414 4.738.798 أخرى

الموجودات المالية منخفضة القيمة.42

في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، بلغت موجودات إعادة التأمين منخفضة القيمة مبلغ 5٠.٢47 ألف ريـال قطري )٢٠٢1: 5٠.٢47  ألف ريـال 
قطري( وذمم مدينة منخفضة القيمة من حملة الوثائق مبلغ 5٠.358 ألف ريـال قطري )٢٠٢1: 44.٢٢٢ ألف ريـال قطري(. 

تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات منفصلة لمخصصات انخفاض القيمة. تعرض 
الحركة في مخصصات خسائر انخفاض القيمة للسنة كالتالي:

انخفاض قيمة ذمم التأمين 
وإعادة التأمين المدينة

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

94.4699٢.٢16 في 1 يناير 

6.136٢.٢53 مكون خالل السنة

100.60594.469 كما في 31 ديسمبر 

مخاطر السيولةز.2

المصاحبة  بالتزاماتها  للوفاء  المجموعة  تواجهها  التي  الصعوبات  في  المتمثلة  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
لمطلوباتها المالية.

يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي/ أسبوعي/ شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية 
للوفاء بأية التزامات عند استحقاقها.

فترات االستحقاق

المطلوبات  إلى  استنادا  للمجموعة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  استحقاق  فترات  أدنــاه  الجدول  يبين 
التأمين  بالنسبة لمطلوبات عقود  والمدينة.  الدفع  الفائدة مستحقة  المتبقية متضمنة  المخصومة  غير  التعاقدية 
النقدية  التدفقات  لصافي  الزمني  التقدير  إلى  استنادا  استحقاقها  فترات  تحديد  يتم  فإنه  التأمين،  إعادة  وموجودات 
الخارجة من مطلوبات التأمين المدرجة. تم استبعاد األقساط غير المستحقة وحصة معيدي التأمين من األقساط 

غير المستحقة من التحليل إذ أنها ليست التزامات تعاقدية
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أقل من سنة 
أكثر من 5 1-5 سنواتواحدة

اإلجماليسنوات

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري31 ديسمبر 2022

موجودات مالية

298.802 --298.802موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية غير مشتقة

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
3.333.338 431.676-   2.901.662 الربح أو الخسارة 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
9.401.368 5.015.973 3.911.470 473.925 الدخل الشامل اآلخر 

5.878.214 --5.878.214 ذمم تأمين مدينة، بالصافي

3.441.339 --3.441.339 موجودات عقود إعادة تأمين

6.472.955 --6.472.955 نقد وودائع قصيرة األجل 

 19.466.897 3.911.470 5.447.649 28.826.016

أقل من سنة 
أكثر من 5 1-5 سنواتواحدة

اإلجماليسنوات

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

Financial liabilities

Derivative financial liabilities15.159--15.159

Non-derivative financial liabilities

Trade and other payables405.065--405.065

Insurance contract liabilities14.391.137--14.391.137

Insurance payables868.967--868.967

Short term borrowings3.060.490--3.060.490

Loans-124.752-124.752

18.740.818124.752-18.865.570

أقل من سنة 
اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتواحدة

٢٠٢1 December 31ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

موجودات مالية

57.793 --57.793 موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية غير مشتقة

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
4.٠8٠.4٢٠ 49.679 ٢99.1٠٠ 3.731.641 الربح أو الخسارة 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
11.9٢٢.٢75 5.679.٠77 5.4٢٢.7٢1 8٢٠.477 الدخل الشامل اآلخر 

6.7٢8.353 - - 6.7٢8.353 ذمم تأمين مدينة، بالصافي

6.٠٢8.498 - - 6.٠٢8.498 موجودات عقود إعادة تأمين

9.598.999 - 5٢.459 9.546.54٠ نقد وودائع قصيرة األجل 

 ٢6.913.3٠٢ 5.774.٢8٠ 5.7٢8.756 38.416.338
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أقل من سنة 
اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتواحدة

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

مطلوبات مالية

189.77٠ --189.77٠ مطلوبات مالية مشتقة

مطلوبات مالية غير مشتقة

673.98٢ - - 673.98٢ ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

17.565.٠19 - - 17.565.٠19 التزامات عقود تأمين

٢.663.359 - - ٢.663.359 ذمم تأمين دائنة

4.439.96٠ - - 4.439.96٠ قروض قصيرة األجل

171.٢6٢ - 171.٢6٢ - قروض 

 ٢5.53٢.٠9٠ 171.٢6٢ -   ٢5.7٠3.35٢

مخاطر السوق ح.2

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

تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات، والقيام بتحليل دوري للعمليات واألداء المالي للشركات المستثمر فيها

مخاطر العمالت.12

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات 
في أسعار صرف العمالت األجنبية. الريال القطري مرتبط فعلًيا بالدوالر األمريكي وبالتالي تحدث مخاطر العملة فقط 

فيما يتعلق بعمالت أخرى بخالف الدوالر األمريكي.

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

بتصنيف  وذلــك  التقرير  تاريخ  في  األجنبية  العمالت  صرف  سعر  لمخاطر  المجموعة  تعرض  أدنــاه  الجدول  يلخص 
الموجودات والمطلوبات بعمالت رئيسية 

اإلجماليأخرى*جنيه إسترلينييورودوالر أمريكي

ألف ريـال 31 ديسمبر 2022
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

6.472.955 4.333.829 113.346 28.731 1.997.049 نقد وودائع قصيرة األجل

7.164.485 1.750.687 4.398.726 388.332 626.740 ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

12.734.706 1.012.739 591.778 282.671 10.847.518 استثمارات

26.372.146 7.097.255 5.103.850 699.734 13.471.307 إجمالي الموجودات

3.060.490 302.008 2.758.482 قروض قصيرة األجل

124.752 124.752 قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمين 
1.538.752 1.139.642 213.541 )198.947(384.516 دائنة وذمم دائنة أخرى

4.723.994 1.441.650 338.293 )198.947(3.142.998 إجمالي المطلوبات
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اإلجماليأخرى*جنيه إسترلينييورودوالر أمريكي

ألف ريـال 31 ديسمبر ٢٠٢1
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

ألف ريـال 
قطري

9.598.999 4.63٠.919 998.856 97.35٠ 3.871.874 نقد وودائع قصيرة األجل

6.٢45.8٢61.584.6538.574.37٢ 383.767 36٠.1٢6 ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

593.1471.5٠7.٠7116.٠٠٢.695 ٢83.787 13.618.69٠ استثمارات

34.176.٠66 7.7٢٢.643 7.837.8٢9 764.9٠4 17.85٠.69٠ إجمالي الموجودات

4.439.96٠ 7٠٠.553 64٠ ٢٢7 3.738.54٠ قروض قصيرة األجل

171.٢6٢ - 171.٢6٢ - - قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمين 
4.166.٠84 1.9٢5.438 ٢.17٠.7٠٢ )٢4٢.493(31٢.437 دائنة وذمم دائنة أخرى

8.777.3٠6 ٢.6٢5.991 ٢.34٢.6٠4 )٢4٢.٢66(4.٠5٠.977 إجمالي المطلوبات

* يشمل اآلخر التعرضات بالريال القطري.

ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت.

تم القيام بالتحليل أدناه للتحركات الممكنة في المتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح 
األثر على بيان الدخل الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

المالية:

التغير في العملة
المتغيرات

2022 December 31٢٠٢1 December 31

األثر علىالربح أو الخسارة
حقوق الملكية

األثر على
الربح أو الخسارة

األثر على
حقوق الملكية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

38.114 38.114 31.14031.140+1٠٪يورو

159.٢٠٠ 159.٢٠٠ 70.512 70.512 +1٠٪جنيه إسترليني

197.314 197.314 101.652101.652اإلجمالي 

)38.114()38.114()31.140()31.140(-1٠٪يورو

)159.٢٠٠()159.٢٠٠()70.512()70.512(-1٠٪جنيه إسترليني

)197.314()197.314()101.652()101.652(اإلجمالي 

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

مخاطر معدالت الفائدة.٢2

مخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من أداة مالية بسبب 
التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق. 

تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة. إن مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة 
للمجموعة هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى انخفاض العائد الكلي على أوراقها المالية 

الحاملة للفوائد. 

ذات  األدوات  بمزيج من  باالحتفاظ  الفائدة  إدارة مخاطر معدالت  المجموعة  لدى  الفائدة  تتطلب سياسة معدالت 
سعر فائدة ثابت ومتغير. تتطلب السياسة أيضًا من المجموعة إدارة استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات 

المالية الحاملة للفوائد. 

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

التغير في العملة
المتغيرات

31 ديسمبر 31٢٠٢1 ديسمبر 2022

األثر على الربح أو 
الخسارة

األثر على حقوق 
الملكية

األثر على الربح أو 
الخسارة

األثر على حقوق 
الملكية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

)3٢7.834()4.858()212.619()3.444(+5٠ نقطة أساسريـال قطري

212.6194.8583٢7.834 3.444 -5٠ نقطة أساسريـال قطري

:The Group’s interest rate risk based on contractual arrangements is as follows

أقل من سنة 
أكثر من 5 1-5 سنواتواحدة

اإلجماليسنوات
معدل الفائدة 

الفعلي )%(
ألف ريـال 31 ديسمبر 2022

قطري
ألف ريـال 

قطري
ألف ريـال 

قطري
ألف ريـال 

قطري

4.94%6.472.955 -   61.436 6.411.519 نقد وودائع قصيرة األجل

-298.802 -   -   298.802 موجودات مالية مشتقة

3.91%9.833.244 5.447.849 3.911.470 473.925 استثمارات - سندات دين

 7.184.246 3.972.906 5.447.849 16.605.001

أقل من سنة 
أكثر من 5 1-5 سنواتواحدة

اإلجماليسنوات
معدل الفائدة 

الفعلي )%(
ألف ريـال 31 ديسمبر ٢٠٢1

قطري
ألف ريـال 

قطري
ألف ريـال 

قطري
ألف ريـال 

قطري

1.99٪9.598.999 -5٢.488 9.546.511 نقد وودائع قصيرة األجل 

-57.793 --57.793 موجودات مالية مشتقة

3.٠8٪1٢.41٠.٢٠8 5.7٢8.757 5.7٢1.8٢1 959.63٠ استثمارات - سندات دين

 1٠.563.934 5.774.3٠9 5.7٢8.757 ٢٢.٠67.٠٠٠

مخاطر األسعار.32

التغييرات في  المالية بسبب  االيــرادات لألداة  أو  العادلة  القيمة  التي تنشأ عن تقلبات  المخاطر  مخاطر السعر هي 
األسعار بالسوق )بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت(، سواء كانت تلك التغيرات 
ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة 

في السوق.

في  للتغيرات  نتيجة  قيمها  تتقلب  التي  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  للمجموعة  األسهم  سعر  مخاطر  تتعلق 
أسعار السوق وبصفة أساسية األوراق المالية االستثمارية التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري متعلق بوحدة 
أمام  العقبات  األهــداف ورصد  المخاطر بوضع  بــإدارة هذه  المجموعة  السعر قيام  نشاط. تتطلب سياسة مخاطر 
االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمار في كل بلد وقطاع وسوق واالستخدام الحريص والمخطط لألدوات 

المالية المشتقة. ليس هناك تركيز جوهري لمخاطر السعر بالمجموعة.
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يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة مما 
يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية.

التغير في 
المتغيرات

31 ديسمبر 31٢٠٢1 ديسمبر 2022

األثر على الربح 
أو الخسارة

األثر على حقوق 
الملكية

األثر على الربح أو 
الخسارة

األثر على حقوق 
الملكية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

54.686116.47٠116.47٠ 54.686 +1٠٪السوق القطري

44.8545٠.4٠85٠.4٠8 44.854 +1٠٪السوق العالمي

)116.47٠()116.47٠()54.686()54.686(-1٠٪السوق القطري

)5٠.4٠8()5٠.4٠8()44.854()44.854(-1٠٪السوق العالمي

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

المخاطر التشغيلية.42

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

رصد الموازنة.

إدارة رأس المالط.2

المصدر الرئيسي لرأس المال المستخدم من قبل المجموعة هو إجمالي حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة، 
حيثما يكون ذلك فعاال، مصادر رأس المال مثل الديون الدائمة الثانوية، باإلضافة إلى مصادر التمويل التقليدية. تقوم 
المجموعة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة 
على أساس منتظم. قامت المجموعة باالمتثال التام لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا خالل السنة المالية 
قيد التقرير ولم يتم إجراء أي تغييرات على قاعدتها الرأسمالية وأهدافها وسياساتها وعملياتها من السنة السابقة. 
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يتم تحديد متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا من قبل قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر 
المركزي لضمان هوامش مالءة كافية. وتحدد المجموعة أهدافا أخرى للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب 
الحد  الحفاظ على  المجموعة على  المساهمين. تعمل  وزيادة حقوق  أعمالها  أهداف  أجل دعم  رأسمالية جيدة من 

األدنى لمتطلبات رأس المال ونسبة المالءة المالية في جميع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.  

التصنيف والقيم العادلة ي.2

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

31 ديسمبر 31٢٠٢1 ديسمبر 2022

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

9.598.999 9.598.999 6.472.955 6.472.955 نقد وودائع قصيرة األجل 

6.7٢8.353 6.7٢8.353 5.878.214 5.878.214 ذمم تأمين مدينة

موجودات عقود إعادة 
6.٠٢8.498 6.٠٢8.498 3.441.339 3.441.339 تأمين

الموجودات المالية 
298.802298.80257.79357.793المشتقة

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة 
3.333.3383.333.3384.٠8٠.4٢٠4.٠8٠.4٢٠

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 
9.401.3689.401.36811.9٢٢.٢7511.9٢٢.٢75

 28.826.016 28.826.016 38.416.338 38.416.338

4.439.96٠ 4.439.96٠ 3.060.490 3.060.490 قروض قصيرة األجل

ذمم تأمين دائنة وذمم 
3.337.341 3.337.341 1.274.032 1.274.032 دائنة أخرى

171.٢6٢ 171.٢6٢ 124.752 124.752 قروض 

17.565.٠19 17.565.٠19 14.391.137 14.391.137 مطلوبات عقود تأمين

 18.850.411 18.850.411 ٢5.513.58٢ ٢5.513.58٢

األدوات المالية المشتقة.331

تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق االعمال العادية األداة 
المالية المشتقة تمثل عقد مالي بين طرفين حيث تتغير قيمته استجابة للتغير في سعر واحدة أو أكثر من األدوات 
والمقايضات  اآلجلة  العقود  المشتقة  المالية  األدوات  وتشمل  المؤشر.  أو  المرجعي  السعر  أو  المشتقة  المالية 

وهيكلة رأس المال.
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يبين الجدول أدناه القيم اإلسمية حسب فترة االستحقاق. تمثل القيمة اإلسمية مبلغ األداة المشتقة، أو السعر 
المرجعي أو المؤشر ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات المالية وتشير القيم اإلسمية إلى حجم 

المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

الموجودات القيمة اإلسمية
المشتقة

المطلوبات 
3 أشهر إلى 12 في خالل 3 أشهر المشتقة

شهر

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري31 ديسمبر 2022

مشتقات سوق 
الصفقات 

مشتقات ائتمانية 
1.683.236 )375.926(411 263.980 1.307.310 ومعدالت فائدة

مشتقات حقوق 
)177.465()340.156(323 6.402 )517.621(الملكية

مشتقات صرف 
1.926.227 371.922 14.425 28.420 2.298.149 عمالت أجنبية

 3.087.838 298.802 15.159)344.160( 3.431.998

الموجودات القيمة اإلسمية
المشتقة

المطلوبات 
3 أشهر إلى 1٢ في خالل 3 أشهر المشتقة

شهر

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري31 ديسمبر ٢٠٢1

مشتقات سوق 
الصفقات 

مشتقات ائتمانية 
3.176.836 183.8٢٠ 181.11٢ 16.437 3.36٠.656 ومعدالت فائدة

مشتقات حقوق 
-11.3٠5 4.444 -11.3٠5 الملكية

مشتقات صرف 
4.٠78.٠3٠ ٢6٢.17٢ 4.٢14 41.356 4.34٠.٢٠٢ عمالت أجنبية

 7.71٢.163 57.793 189.77٠ 457.٢97 7.٢54.866

على  المباعة  الخيارات  الدخل. جميع  وتحسين  المخاطر  وإدارة  التحوط،  لعملية  استراتيجيات مختلفة  استخدام  تم 
موجودات مملوكة من المجموعة.

معدل الفائدة ومشتقات االئتمان

معدل الفائدة ومشتقات االئتمان تتضمن عقود مقايضة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخرى، مدفوعات 
التخلف عن السداد، تتفق  الدين. في حالة مقايضات  ثابتة وعائمة بشكل عام بعملة واحدة دون تبادل أصل  فوائد 
األطراف األخرى على إجراء دفعات فيما يتعلق باألحداث االئتمانية المحددة بناء على مبالغ أسمية محددة. إن عقود 
مشتقات الصرف اآلجلة هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية، ويتم تسوية التغيرات في 

قيم العقود يوميا.  

مشتقات األسهم

Eqتتضمن مشتقات األسهم خيارات وتبادالت وهي اتفاقيات تعاقدية تتعلق بأداة حقوق ملكية محددة بسعر وتاريخ 
محددين في المستقبل. إن عقود مشتقات األسهم هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية، 

ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.  

مشتقات العمالت األجنبية

تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة والخيارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تتعلق بعملة 
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محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. الخيارات هي اتفاقات تعاقدية يمنح بموجبها البائع )الكاتب( للمشتري 
)الحائز( الحق، وليس االلتزام، في الشراء أو البيع في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، مبلغ 
محدد من العملة، بسعر محدد سلفا. إن أسعار الفائدة وعقود مشتقات االئتمان هي عقود غير مباشرة يتم التعامل 

بها في السوق غير الرسمية، ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.   

األحكام المادية المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .341

خالل عملية إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ، استخدمت اإلدارة عدًدا من األحكام المتعلقة بتطبيق السياسات 
المحاسبية الموضحة في اإليضاح 3، تلك التي لها تأثير مادي على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

والمصروفات المدرجة أدناه )بصرف النظر عن تلك التي تنطوي على تقديرات والتي تم تناولها في إيضاح 35(.

تستند هذه األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها 
التي تتطلب  التالية تتناول السياسات المحاسبية  معقولة في ظل الظروف القائمة. تعتقد اإلدارة أن التوضيحات 

إصدار أحكام.

تصنيف االستثمارات 

تقييم نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي 
من  لمزيد   4 إيضاح  إلى  الرجوع  يرجى  القائم.  األساسي  المبلغ  على  والفائدة  األساسي  المبلغ  مدفوعات  فقط  هي 

المعلومات.

الخسائر االئتمانية التقديرية

إن تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل مادي منذ التحقيق المبدئي ودمج المعلومات 
التطلعية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. راجع إيضاح 4 حول المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة 

لتقدير انخفاض قيمة الموجودات المالية.

انخفاض قيمة الشهرة

تجري المجموعة اختبار لتحديد انخفاض القيمة سنوًيا فيما يتعلق بالشهرة المتعلقة بالشركات التابعة المستحوذ 
عليها. عند إجراء تحليل انخفاض القيمة، تم تقدير القيمة السوقية لشركة أنتاريس باستخدام السعر مقابل القيمة 

الدفترية الملموسة. تم تقدير السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة على أنه كاف لتغطية القيمة الدفترية.

المبلغ  على  تأثيرها  من  للتأكد  واألساسية  أعاله  المذكورة  االفتراضات  على  الحساسية  تحليل  بإجراء  اإلدارة  تقوم 
القابل لالسترداد وانخفاض القيمة الدفترية للشهرة في البيانات المالية الموحدة. قد تؤثر التغييرات الجوهرية في 

االفتراضات أعاله على المبالغ القابلة لالسترداد وقد تؤدي إلى انخفاض قيمة الشهرة.

انخفاض قيمة االتفاقية اإلطارية

فيما يتعلق بخطة المجموعة لبيع الشركات التابعة المملوكة بالكامل في جبل طارق )إيضاح 37(، قامت المجموعة 
بشطب االتفاقية اإلطارية بالكامل ورخصة التأمين على غير الحياة كجزء من التقييم الذي تم إجراؤه.

المصادر الرئيسية لعدم اليقين حول التقديرات.351

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

المالية التالية، كما يلي:

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين   

يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادا إلى االلتزام 
تقدير مطلوبات  يتم  العقد.  حاملي  جانب  من  متضررة  أخرى  أطــراف  أو  العقد  لحامل  المستحق  للتعويض  المقدر 
اإلدارة  وتقديرات  للمجموعة  عنها  ُمَبّلغ  فردية  لحاالت  التقديرات  مدخالت  باستخدام  المدفوعة  غير  المطالبات 
للمطالبات المتكبدة ولكن غير مبلَّغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج عنها 
الخسارة  أو  الربح  بيان  الموضوعة في  الفعلية والمخصصات  المطالبات  بين  أية فروق  إدراج  يتم  بصفة مستمرة. 
الموحد في سنة السداد. تم صافي تقدير المطالبات غير المدفوعة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ بمبلغ 1٠٬949٬798 ألف ريـال 

قطري )٢٠٢1: 11٬536٬5٢1 ألف ريـال قطري(.

فحص انخفاض قيمة الشهرة

حال  في  القيمة  تقدير  ذلك  يتطلب  األقــل.  على  قيمتها سنويا  انخفضت  قد  الشهرة  كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد 
االستخدام لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. تم إيضاح تفاصيل االفتراضات الرئيسية المستخدمة 

في تقدير المبالغ القابلة لالسترداد في االيضاحين 1٢.
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انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

يتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل لالسترداد عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. إن تحديد ما إذا 
كانت هذه الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها يستلزم أن تقوم المجموعة بتقييم مركز االئتمان 
والسيولة لدى حاملي الوثائق وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية والتحقيقات المفصلة التي تم القيام بها 
الدفترية  والقيمة  المقدرة  القابلة لالسترداد  القيمة  بين  الفرق  إدراج  يتم  القانونية.  الدائرة  رأي  إلى  باإلضافة  سنويًا 
الفترات  يتم تحصيلها فعليًا في  التي  المبالغ  بين  أي فرق  إدراج  يتم  الموحد كمصروف.  الخسارة  أو  الربح  بيان  في 
المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل الموحد في وقت تحصيلها. بلغت القيم الدفترية لذمم التأمين المدينة 
وذمم إعادة التأمين المدينة مبلغ 4.865.689 ألف ريـال قطري كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢1: 4.543.876 ألف ريـال قطري( و  
1.1٠7.58٢ ألف ريـال قطري )٢٠٢1: ٢.٢75.375 ألف ريـال قطري( على التوالي وبلغت المخصصات المكونة النخفاض قيمة 
ذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة 44٬16٢ ألف ريـال قطري )٢٠٢1: 44٬٢٢٢ ألف ريـال قطري( و 56.443 ألف 

ريـال قطري )٢٠٢: 5٠.٢47 ألف ريـال قطري( على التوالي.

فحص كفاية االلتزام

المجموعة  تقوم  التأمين.  عقود  مطلوبات  كفاية  من  للتأكد  االلتزام  لكفاية  اختبارات  إجــراء  يتم  تقرير  كل  تاريخ  في 
اإلدارية  والمصروفات  المطالبات  ومعالجة  المستقبلية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  التقديرات  أفضل  باستخدام 
عجز  أي  تحميل  يتم  المطلوب.  كفاية  تقييم  في سبيل  المطلوبات  هذه  مثل  تعزز  التي  االستثمار  إيــراد  إلى  إضافة 

مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

ضمانات الشركة األم.361

قدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة لشركاتها التابعة وشركة أنتاريس  إلعادة التأمين )ذ.م.م.( )أنتاريس  ري( 
والشركة الكويتية القطرية للتأمين وشركة كيو آي سي – أوروبا – المحدودة )مالطا( بغرض الحصول على تقييم مالي 

من مؤسسات تقييم دولية. 

العمليات غير المستمرة.371

لدى المجموعة خطة لبيع الشركات التابعة المملوكة بالكامل ومقرها جبل طارق وهي فطيرة الخليج الغربي للتأمين 
و ماركرستودي شركة التأمين المحدودة. تجري المجموعة مناقشات نشطة مع مشتر مؤسسي محتمل. تم االنتهاء 
من بعض المعالم الجوهرية بنهاية وفي 17 أكتوبر ٢٠٢٢ ، قدمت اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة الموافقة وفوضت 
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اإلدارة إلتمام الصفقة التي أكدها مجلس اإلدارة في ٢6 أكتوبر ٢٠٢٢. ومن المتوقع أن يتم البيع. االنتهاء في غضون 
أنها مجموعة  التنظيمية ذات الصلة. تم تصنيف الشركات على  الخاضع لموافقة السلطات  التقرير  تاريخ  عام من 
استبعاد محتفظ بها للبيع وكعملية متوقفة. تضمن أعمال الشركات التابعة التي يقع مقرها في جبل طارق التأمين 

على السيارات في المملكة المتحدة.

2022٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

٢.7٢5.4٢7 975.524 إجمالي أقساط التأمين

)1.986.1٠7()727.211(أقساط محولة لمعيدي التأمين

739.3٢٠ 248.313 صافي أقساط التأمين

)57.891(196.494 التغير في احتياطي األخطار السارية

681.4٢9 444.807 صافي أقساط التأمين المكتسبة

)1.٢78.384()1.353.985(إجمالي المطالبات المدفوعة

7٠5.846 679.785 المبالغ المستردة من إعادة التأمين

)16.7٠9()230.033(الحركة في المطالبات القائمة

)385.195()161.493(صافي العمولة

)٢93.٠13()620.919(صافي نتائج االكتتاب

4٢.86٢ 38.555 إيرادات االستثمار وااليرادات األخرى

)8٢٢()1.365(تكاليف التمويل

4٢.٠4٠ 37.190صافي إيرادات االستثمار

)٢5٠.973()583.729(إجمالي الدخل

)4٠.336()247.028(مصاريف عمومية وإدارية

)٢91.3٠9()830.757(الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة

)77()28.129(مصروف الضريبة على الدخل

)٢91.386()858.886(الربح للسنة من العمليات غير المستمرة بعد الضريبة

الدخل الشامل اآلخر من العمليات غير المستمرة

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
--الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

)٢91.386()858.886(حاملي أسهم الشركة األم من العمليات غير المستمرة

العائد للسهم

)٠.٠89()0.263(األرباح األساسية / المخففة من العمليات المتوقفة بالريال القطري

صافي التدفقات النقدية المتكبدة كما يلي ؛

2022

ألف ريـال قطري

)742.178(التشغيلية

473.453 االستثمارية

- التمويلية

)268.725(صافي الزيادة في النقد المحقق

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات المتوقفة المعاد تصنيفها إلى موجودات ومطلوبات 
والمحتفظ بها للبيع هي كما يلي:
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2022

ألف ريـال قطري

الموجودات

890.511 النقد والودائع قصيرة األجل

505.771ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 

3.264.743 موجودات عقود التأمين

1.051.781استثمارات مالية

8.137 عقارات ومعدات

5.720.943إجمالي الموجودات المحتفظ بها للبيع

المطلوبات

1.445.878مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

3.950.896مطلوبات عقود التأمين

5.396.774إجمالي المطلوبات المتعلقة بالمحتفظ بها للبيع

المقارنة.381

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع طريقة عرض السنة الحالية. ومع ذلك فإن عملية 
التقرير  الربح أو صافي الموجودات المبلغ عنها في  تأثير مادي على  إعادة التصنيف هذه ليست جوهرية وليس لها 

المالي السابق. وتأثير ما ورد أعاله على شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق. البيانات المالية الموحدة موضحة أدناه:

Previously reported AdjustmentsReclassified

٢٠٢٢2021٢٠٢1

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال قطري

بيان المركز المالي الموحد

8.574.372 9.593 8.564.779 التأمين والذمم المدينة األخرى

7.870.75338.8667.909.619الموجودات عقد إعادة التأمين

16.002.695)57.793(16.060.488االستثمارات

)4.166.084(66.145)4.232.229(المخصصات وإعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى

)23.689.463()56.811()23.632.652(مطلوبات عقد التأمين

تأثير من نزاع أوكرانيا.391

الصراع الدائر في أوكرانيا له تأثير كبير على االقتصاد العالمي.

تراقب المجموعة الوضع عن كثب. يعتمد مدى التأثير على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها بشكل كبير على التطورات 
المستقبلية المتطورة. تكبدت المجموعة مطالبات بمبلغ 161.٢5 مليون ريال قطري )44.3 مليون دوالر أمريكي( بعد 

خصم إعادة التأمين للفترة.

تحافظ المجموعة على قوتها من حيث رأس المال ، وتمويل السيولة ، والقوة التشغيلية. تتوقع المجموعة حالة عدم 
اليقين هذه وما يترتب عليها من انكماش في رأس المال في األسواق واألسعار وقطاع التأمين.

األحداث بعد فترة إعداد التقارير.401

االجتماع غير العادي لشركة عمان قطر للتأمين ش.م.ع.ع. تمت الموافقة في ٢7 ديسمبر ٢٠٢٢ على اقتراح االندماج 
المقدم من الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق. مع شركة تأمين ويثن. بناًء على الصفقة ، تم نقل جميع 
أصول والتزامات شركة تأمين ويثن إلى شركة عمان قطر للتأمين في 16 فبراير ٢٠٢3 وتم شطب شركة تأمين ويثن من 

بورصة مسقط وتوقف عن الوجود ككيان قانوني.
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مقدمة.11
قطرية  عامة  مساهمة  شركة   – للتأمين  قطر  شركة  تأسست  لقد 
من  بمشاركة   ، 1964م  عام  في  »الشركة«(  أو  للتأمين«  قطر  )»شركة 
حكومة قطر وعدد من الشركاء االستراتيجيين من المستثمرين األفراد 
أثرت  وقد   ، البداية  منذ  الحوكمة  ثقافة  فيها  أرســوا  الذي  والشركات 
المساهمين  الشركة مع  إيجابيًا على عالقة  المستحدثة  الممارسات 

والهيئات الرقابية التي تقوم على حماية مصالح أصحاب المصلحة ٠
لتكون  ، وتحولها  الشركة ونموها  أداء  إيجابًا على  انعكس ذلك   وقد 
مجموعة عالمية للتأمين وإعادة التأمين  وفي طليعة شركات التأمين 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٠
لــــألوراق المالية  الــدوحــة  الــشــركــة فــي ســـوق  تــم إدراج أســهــم  وقـــد 
 ، ، وعــلــى مــر السنين  إنــشــائــهــا فــي عـــام 1997م  )بــورصــة قــطــر( مــنــذ 
وسعت الشركة من تواجدها العالمي من خالل مجموعة متنوعة من 
وإنشاء شركات  االستراتيجية  واالستحواذات  واالستثمارات  األعمال 
بإسم  مجتمعة  التابعة  وشركاتها  الشركة  إلى  يشار   ٠ جديدة  تابعة 

»المجموعة«٠
لدى شركة قطر للتأمين نظام للحوكمة والرقابة الداخلية ، الذي يتألف 
من الوثائق التأسيسية والسياسات والهيكل التنظيمي وأية تعديالت 
الحقة ، ويقوم نظام الحوكمة والرقابة الداخلية بتحديد وتنفيذ ومراقبة 
يحقق  فــإنــه  وبــالــتــالــي  الــرشــيــدة  الحوكمة  ومــبــادئ  متطلبات  جميع 
أهداف نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية »نظام 
الحوكمة« ، ومبادئ الحوكمة في شركات التأمين الصادرة عن مصرف 

قطر المركزي ، وأفضل ممارسات الحوكمة الدولية ٠
وفيما يلي بيان لموقف الشركة حيال االلتزام بنظام الحوكمة:

بيان االلتزام.21
يحدد  الحوكمة  أن هيكل  التحقق من  عاتقه  اإلدارة على  يأخذ مجلس 
القيمة  إحــداث  على  المجموعة  قدرة  في  تؤثر  التي  الجوهرية  القضايا 
ضمان  عن  بمسؤوليته  المجلس  ويقر   ٠ معها  ويتعامل  ويتناولها 
بين  الــذي  التقرير  أن  ويــرى   ، السنوية  الحوكمة  تقارير  إجــراءات  نزاهة 

أيدينا يستعرض القضايا الجوهرية كافة استعراضًا معقواًل وعاداًل ٠

األخالقية  والقيم  العمل  نزاهة  معايير  أرقــى  باتباع  ملتزم  والمجلس 
ومبادئ الحوكمة ، ويدرك مسؤولية المجموعة عن أن تراعي في مزاولة 
والمسؤولية  والمساءلة  والعدالة  والشفافية  الحصافة  أعمالها 
أصحاب  مصالح  على  والــحــفــاظ  الستدامتها  ضــمــانــًا   ، المجتمعية 
المصلحة كافة ٠ ويعي المجلس كذلك العالقة بين الحوكمة الجيدة من 
ناحية وممارسات إدارة المخاطر لبلوغ أهداف المجموعة االستراتيجية 
المجموعة نظام حوكمة تشكل فيه  ٠ وتتبنى  أخرى  ناحية  واألداء من 
المبادئ األخالقية والنزاهة المعيار األساسي لالمتثال والعمل الكلي 
للشركة  . وتدأب المجموعة على مراجعة وتعديل هياكلها وإجراءاتها 
الة واالستدامة والمواطنة المؤسسية في سبيل  لتيسير القيادة الفعَّ

دعم استراتيجية المجموعة في جميع المناطق العاملة بها ٠ 

ــة الـــمـــؤســـســـيـــة  ــــحــــوكــــمــ ــر ال ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــس أعــــلــــى مـ ــجـ ــمـ ــى الـ ــنـ ــبـ ــتـ ويـ
ــحــوكــمــة ٠ وتـــلـــتـــزم الــشــركــة  ــدعــمــهــا ويـــرســـخ لـــمـــبـــادئ نـــظـــام ال وي
كـــذلـــك بــمــتــطــلــبــات الــحــوكــمــة الــمــؤســســيــة الــجــيــدة الـــتـــي تــقــررهــا 
ــزي( ،  ــركــ ــمــ ــ ــرف قـــطـــر ال ــصــ  الــســلــطــة الــتــنــظــيــمــيــة الــرئــيــســيــة )مــ
فضاًل عن االلتزام بأحكام القانون رقم )11( لسنة ٢٠15م بشأن الشركات 
التجارية في دولة قطر وتعديالته الصادرة بالقانون رقم )8( لسنة ٢٠٢1م 
النظام  تم تعديل  ، وقد  الصلة  ، والقوانين والتشريعات األخرى ذات 
التعديالت  التشريعات وتلك  يتوافق مع هذه  بما  األساسي للشركة 
العادية  غير  العامة  الجمعية  من  التعديالت  هــذه  اعتماد  تم  وقــد   ،

للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٢/3/٢7م ٠

يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل وفق مقتضيات نظام الحوكمة أو أي نظام 
مكافئ له محليًا )بالنسبة للشركات التابعة لها في أنحاء العالم( في 
جميع عمليات المجموعة ٠ وبخصوص السنة موضوع المراجعة ، يرى 
مجلس اإلدارة أن مبادئ نظام حوكمة الشركات مجسدة في الثقافة 

المنظمة  واإلجــراءات  والسياسات  الداخلية  والضوابط  المؤسسية 
للسلوك المؤسسي في المجموعة ٠ وسيظل مجلس اإلدارة ملتزمًا 
بتعزيز مبادئ ومضامين نظام الحوكمة في عمليات المجموعة بدولة 

قطر وخارجها بالقدر المناسب والمنطبق.

هيكل الحوكمة.31
أدوارًا  يتضمن  داخــلــي  حوكمة  هيكل  للتأمين  قطر  شــركــة  وضــعــت 
ُيعّين  حيث   ، النظام  مكونات  من  مكون  لكل  محددة  ومسؤوليات 
 ٠ الشركة  إدارة  بــدوره  يتولى  الــذي  اإلدارة  مجلس  الشركة   مساهموا 
وكّون المجلس عدة لجان منوط بها أغراض محددة ألداء مسؤولياته 
بفاعلية ، إال أن المسئولية العامةعن أداء هذه اللجان تقع على عاتق 
المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ويضطلع   ٠ اإلدارة  مجلس 
 ، ٢٠٢٢م  عــام  وفــي   ٠ اإلدارة  لمجلس  الكامل  واإلرشـــاد  التوجيه  بمهام 

ساعدت المجلس عدة لجان منبثقة عنه وهي : 

لجنة التدقيق  	
لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 	
لجنة الترشيحات والمكافآت 	
لجنة االستثمار 	
اللجنة التنفيذية والسياسات والتنظيم 	

وفضاًل عن لجان مجلس اإلدارة ، للشركة أيضًا عدة لجان إدارية تتولى 
المراقبة  مهام  وتشمل   ٠ العمل  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  منها  كل 
والحوكمة  االكــتــواريــة  واألعــمــال  المخاطر  وإدارة  االمــتــثــال  الداخلية 
من  مهم  عنصر  وهي   ، الداخلي  التدقيق  وأعمال  الداخلية  والضوابط 
التقرير دور ومسؤوليات  ٠ ونورد الحقًا في هذا  هيكل حوكمة الشركة 
المراقبة  أعــمــال  مــن  عمل  وكــل  ــــة  اإلداري والــلــجــان  ولجانه  المجلس 

الداخلية.

مجلس اإلدارة.41

4.1  ميثاق مجلس اإلدارة
وتــــوصــــيــــات  مــــــبــــــادئ  مــــــن  اإلدارة  مـــجـــلـــس  مــــيــــثــــاق  يــــتــــألــــف 
ــة الــــــمــــــؤســــــســــــيــــــة الـــــمـــــضـــــمـــــنـــــة فــــــــــي نـــــظـــــام  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ  الـ
الحوكمة ، حيث جرى وضع ميثاق المجلس لضمان تماشيه مع مبادئ 
نظام  فــي  الـــواردة  التوصيات  وفــق  السليمة  المؤسسية  الحوكمة 
الحوكمة ٠ تشمل صالحيات مجلس اإلدارة : تحديد األهداف الشاملة 
األهــداف  تلك  لتحقيق  استراتيجيات  وضــع  ؛  للتأمين  قطر  لشركة 
وإدارتها ؛ صياغة سياسة حوكمة واضحة ومختصرة تلتزم بها شركة 
قطر للتأمين ؛ تفويض مسؤوليات ومساءلة المجلس والفصل بينها 
؛ وتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء المجلس األفراد ٠ ويعتقد 
المشمولة  للفترة  لميثاقه  وفقًا  بمسؤولياته  أوفى  قد  أنه  المجلس 

بالتقرير ٠ 

وقد تم تعديل ميثاق مجلس اإلدارة ليتوافق مع نظام الحوكمة الحالي 
وتعديالت قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة ٢٠15م التي صدر بها 
ل في أول  القانون رقم )8( لسنة ٢٠٢1م ، وتم اعتماد ذلك الميثاق المعدَّ

اجتماع لمجلس اإلدارة في عام ٢٠٢٢م ٠

إختصاصات اللجان

إعتمد المجلس مواثيق لجان المجلس التي تصف اختصاصات اللجان 
وتم تضمىنها المبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة ٠
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4.2  تشكيل مجلس اإلدارة
التجارية  الشركات  قانون  في  عليها  المنصوص  والشروط  للقواعد  وفقا  للمساهمين  العامة  الجمعية  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  يتم 

والنظام األساسي للشركة ٠ ويشترط في كل عضو مجلس إدارة امتالك ٢.٠٠٠.٠٠٠ )مليوني( سهم كحد أدنى في الشركة ٠ 

لة من قانون الشركات التجارية والمادة )6( من نظام الحوكمة على وجوب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من  تنص المادة رقم )97( المعدَّ
األعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين مع إعفائهم من شرط تملك أسهم العضوية ٠

تم انتخاب مجلس اإلدارة لمدة 3 سنوات للفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢م في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ ٢5 فبراير ٢٠٢٠م ، 
وفي اجتماع مجلس اإلدارة الذي انعقد بتاريخ ٢٠٢1/5/3٠م بناًء على قرار من سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ــ تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة 
للفترة المتبقية من مدة المجلس ، ويتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وجميعهم قطريون ، بخبرة واسعة تمتد لسنوات عدة في القطاع المالي 

واالقتصاد الكلي ٠ وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفاتهم : 

إسم العضوم0
الجهة التي 

يمثلها

عدد 
األسهم 

المملوكة*

النسبة 
المئوية 

من 
رأس 
المال

السيرة الذاتية وعضوية 
المجالس األخرى

التصنيف

.1

السيد / خليفة عبدهللا 

تركي السبيعي

رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

شخصيًا
 ٢.٠٠٠.٠٠4

٪٠.٠6

حاصل على بكالوريوس في االقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة 

ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية 
، والتحق بقطر للبترول - رئيسًا لقسم 

التأمين ، وانضم إلى شركة قطر للتأمين 
عام 1986م مديرًا عامًا للشركة ، ثم 

رئيسًا تنفيذيًا ثم رئيسًا للمجموعة ، كما 
يمثل شركة قطر للتأمين في مجلس 

إدارة شركة الضمان للتأمين اإلسالمي 
»بىمه« نائب رئيس المجلس ٠ 

غير مستقل 

غير تنفيذي

.٢

الشيخ فيصل بن ثاني 

بن فيصل آل ثاني

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة 

شركة بروق 
التجارية

 175.418.٢6٠٪5.37

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال 

من جامعة ماريمونت / الواليات المتحدة 

األمريكية ، وعلى ماجستير في إدارة 

 HEC Paris. Doha( األعمال  من جامعة

   )٢٠16 – Qatar

الرئيس التنفيذي لالستثمار في أفريقيا  

وآسيا والمحيط الهادي بجهاز قطر 

لالستثمار ، ورئيس مجلس إدارة شركة 

أوريدوو وليشا بنك

وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط 

الجوية القطرية ونائب رئيس مجلس 

إدارة شركة بوينر ريتايل في تركيا

غير مستقل 

غير تنفيذي

.3

الشيخ حمد بن فيصل 

بن ثاني جاسم آل ثاني

عضو

--شخصيًا

حاصل على بكالوريوس في العلوم 

السياسية من الواليات المتحدة 

األمريكية ، نائب رئيس مجلس إدارة 

مصرف الريان ، وعضو مجلس إدارة 

فودافون قطر ، ووزير سابق لالقتصاد 

والتجارة ، ونائب رئيس مجلس إدارة 

مجموعة المستثمرين القطرين ، عضو 

مجلس إدارة رابطة رجال األعمال 

القطريين 

مستقل

غير تنفيذي

.4

السيد / خلف أحمد 

المناعي

عضو

الهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات 

االجتماعية 
)صندوق التقاعد 

المدني(

345.9٠٢.488٪1٠.59 

وكيل وزارة المالية ، عضو مجلس إدارة 

البنك التجاري ، رئيس مجلس إدارة 

الشركة العمانية القطرية للتأمين ، 

عضو اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى 

والقدس )البنك اإلسالمي للتنمية( جدة

غير مستقل 

غير تنفيذي
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.5

الشيخ تميم بن حمد بن 

جاسم جبر آل ثاني

عضو

شركة المرقاب 
تخرج في تخصص االقتصاد من كلية 1.51٪49.463.715 كابيتال

بابسون بالواليات المتحدة األمريكية 

غير مستقل 

غير تنفيذي

.6

الشيخ سعود بن خالد 

بن حمد آل ثاني

عضو

٠.٠6٪٢.٠٠٠.٠٠٠ شخصيًا

رجل أعمال ، وزير سابق ، رئيس مجلس 
إدارة شركة )كيو ال ام( وعضو مجلس 

إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية 
وشركة وقود 

غير مستقل 

غير تنفيذي

.7

الشيخ عبد الرحمن بن 

سعود بن فهد آل ثاني

عضو
٠.31٪9.965.185 شخصيًا

بكالوريوس عالقات دولية - ماجستير في 
العالقات الدولية سنة 1984م 

دبلوم أمن دولي ووطني - كلية جوناف 
كندي للحكومة - جامعة هارفرد 1994م 

سفير سابق - وزير دولة عضو مجلس 
إدارة بنك قطر الوطني وشركة المالحة 

القطرية 

مستقل 

غير تنفيذي

.8

السيد / علي يوسف 

حسين كمال

عضو

مجموعة الكمال 
٠.٢8٪9.16٢.7٠٠الدولية

بكالوريوس في إدارة األعمال والشئون 
المالية - بكالوريوس في اآلداب وعلوم 
االقتصاد 1998م – من جامعة كولورادو- 

الواليات المتحدة األمريكية 

الرئيس التنفيذي لجميع شركات الكمال 
– والهرماس لالستثمار عضو مجلس 
إدارة شركة المناعي وبنك قطر الوطني

غير مستقل 

غير تنفيذي

.9

السيد / محمد جاسم 

محمد جيده

عضو

شركة الجيدة 
٠.77٪٢5.3٠٠.٠٠٠ للسيارات والتجارة

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال في 
 EPSCI - ESSEC اإلدارة الدولية من جامعة
Group )Paris - France( المدير التنفيذي 

لمجموعة الجيدة

غير مستقل 

غير تنفيذي

.1٠

السيد / على حسين 

إبراهيم الفردان

عضو

**

شركة الفردان 
لالستثمار 

والتجارة
17.611.8٠٪٢٠.54

حاصل على درجة البكالوريوس في 
العلوم السياسية من جامعة والية 
بورتالند ، نائب رئيس مجلس إدارة 

مجموعة الفردان ، رئيس مجلس إدارة 
شركة الفردان للمجوهرات ، رئيس 

مجلس اإلدارة لشركة دانة قطر ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة قطر كول 
، عضو مجلس إدارة شركة المتحدة 

للتنمية ، وشريك في المدرسة الخاصة 
العالمية في قطر 

غير مستقل 

غير تنفيذي

.11

السيد / حسن بن حسن 

المال الجفيري 

عضو

--شخصيًا
رجل أعمال ، يمتلك شركة حسن بن 

حسن المال الجفيري وأوالده ، والشركة 
عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني 

مستقل 

غير تنفيذي

السيد / سالم خلف المناعي ــ الرئيس التنفيذي للمجموعة ــ يمتلك )250,010) سهم من أسهم قطر للتأمين 0

* عدد األسهم المملوكة ونسبتها في رأس المال كما في 2022/12/31م 0 

** في نوفمبر 2022م تم تعيين الشيخ تميم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ــ بدياًل عن الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ــ في عضوية مجلس اإلدارة عن شركة 
المرقاب كابيتال. 

4.3  مهام المجلس ومسئولياته
مجلس اإلدارة هو المسئول عن إدارة المجموعة ، ويتحمل مسئولية وضع األهداف واالستراتيجيات الالزمة لنشاطها ومراقبة تنفيذها من قبل 

اإلدارة التنفيذية.

يرد بيان مهام ومسئوليات وصالحيات المجلس في ميثاق مجلس اإلدارة ٠

ي 2022
سنو

ن التقرير ال
طر للتأمي

موعة ق
ج

م
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قام مجلس اإلدارة بتفويض بعض المسؤوليات إلى لجانه التي تعمل 
المبين  النحو  على  اإلدارة  مجلس  من  لها  الممنوح  التفويض  وفــق 

الحقًا في هذا التقرير ٠ 

واجبات األمانة على أعضاء المجلس  4.4
العناية  المجموعة واجبات  أمام  اإلدارة  يتحمل كل عضو في مجلس 
في  الــوارد  تعريفها  حسب  بالمسؤوليات  والتقيد  واألمــانــة  والرعاية 
العمل  أيضًا  ذلك  ويشمل   ، الحوكمة  ونظام  اإلدارة  مجلس  ميثاق 
ومقتضيات  والشفافية  المعلومات  نقل  في  الوضوح  مبادئ  وفــق 
مصلحة  لتحقيق  المطلوبة  والكفاءة  واألمانة  وبالعناية  النية  حسن 

الشركة ومساهميها.

مهام رئيس مجلس اإلدارة  4.5
المجلس  عمل  سير  حسن  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  رئيس  يتحمل 
بشكل  األســاســيــة  الــمــســائــل  جميع  بمناقشة  قــيــامــه  مــن  والــتــأكــد 
إلى جانب مسئولياته واختصاصاته  المناسب، هذا  الوقت  فعال وفي 
الحوكمة٠  ونــظــام  التجارية  الشركات  قــانــون  فــي  عليها  المنصوص 
المنبثقة عن  اللجان  أي من  المجلس في عضوية  رئيس  يشارك  وال 

مجلس اإلدارة ٠

والرئاسة  المجلس  رئاسة  بين  اإلدارة  مجلس  رئيس  يجمع  ال  كما 
التنفيذية للشركة ٠

مهام العضو المنتدب   4.6
العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتنفيذ  	

األهداف الموضوعة بواسطة مجلس اإلدارة والتأكد من تحقيقها 
على الوجه الصحيح ٠

يستعرض ويــنــاقــش االســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط طــويــلــة األمــد  	
للمجموعة المقدمة من اإلدارة التنفيذية ، ويقدم التوجيهات التي 

تمكن الشركة من مجابهة تحديات السوق ٠
التأكد من أن توجهات العمل تتماشى بصفة عامة مع األهداف  	

الموضوعة بواسطة مجلس اإلدارة ٠ 
بأية  	 يختص  فيما  اإلدارة  لمجلس  الــتــوصــيــات  رفـــع   / اعــتــمــاد 

مــبــادرات  ــة  أيـ أو  تــمــويــل  إعــــادة   / إعــــادة هيكلة   / اســتــثــمــارات 
استراتيجية أخرى ٠ 

النظر في توصيات اللجان المختلفة للمجموعة ٠ 	

مهام  بأية  اإلدارة  مجلس  رئيس  يضطلع  ال   - منتدب  عضو  بوصفه 
تنفيذية ، وإنما يمثل حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
لنقل األهداف الموضوعة بواسطة مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذها 

على الوجه الصحيح. 

المهام األخرى لمجلس اإلدارة  4.7
وتشتمل   ، اإلدارة  ميثاق مجلس  في  بيانها  تم  المجلس  مسئوليات 

واجبات المجلس على ما يلي: 

إلى  	 الــوصــول  إمكانية  ألعضائه  تتاح  أن  اإلدارة  مجلس  يضمن 
كما   ، بالمجموعة  المتعلقة  والسجالت  والوثائق  المعلومات 
بجميع  ولجانه  المجلس  بتزويد  التنفيذية  اإلدارة  قيام  يضمن 

الوثائق والمعلومات المطلوبة ٠ 
يتأكد مجلس اإلدارة من دعوة أعضاء لجانه المختلفة والمدققين  	

اجتماعات  لحضور  الخارجيين  المدققين  عن  وممثلين  الداخليين 
الجمعية العامة للشركة ٠ 

إجــراءات لتعريف أعضاء مجلس اإلدارة  	 يضمن المجلس وضع 
المعينين حديًثا بالشركة وبالمهام المنوطة بهم لضمان إلمامهم 
على نحو مناسب بسير عمل الشركة وعملياتها والنواحي المالية 

والقانونية ٠
بأدوارهم  	 الجيد  اإللمام  اإلدارة مسؤولية  يتحمل أعضاء مجلس 

وواجباتهم وكسب المعرفة الالزمة في كل ما يتعلق بالمجموعة 
 ٠

يضمن مجلس اإلدارة إحاطة أعضائه على الدوام بآخر التطورات  	
في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص ٠ 

في  	 المتبعة  بالقواعد  ملمين  أعضائه  أن  اإلدارة  يضمن مجلس 
المجموعة ووضع إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة 

في حالة تغيبهم عن اجتماعات المجلس ٠

اجتماعات مجلس اإلدارة  4.8
عماًل بأحكام قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة المعمول بها ، 
يجب على مجلس اإلدارة االجتماع ست مرات على األقل خالل السنة ، 
وقد بلغ عدد االجتماعات التي عقدها المجلس خالل عام ٢٠٢٢م )6( ستة 
اجتماعات على النحو المبين أدناه ٠ ويلزم لصحة اجتماعات المجلس 
حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ٠ 

وطبقا لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة، إذا تغيب 
أربعة  أو  متتالية  اجتماعات  ثالثة  حضور  عن  اإلدارة   مجلس  عضو 

اجتماعات متقطعة بغير عذر مقبول ، يعتبر هذ  العضو مستقياًل.

وقد نصت المادة )43( من النظام األساسي المعدل للشركة على أن 
يدعو  أن  الرئيس  ، وأن على  رئيسه  بدعوة من  يجتمع  اإلدارة  مجلس 

المجلس لالجتماع بناء على طلب عضوين من أعضائه ٠ 

جميع اجتماعات مجلس اإلدارة التي انعقدت خالل العام الحالي كانت 
لالجتماع  الدعوة  خطابات  إرســال  وجرى  المجلس،  رئيس  من  بدعوة 
مع جدول أعمال االجتماع قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد 
لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء المجلس ، الذين يمكنهم إضافة أية 

موضوعات أخرى إلى جدول األعمال. 

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

التاريخاالجتماع
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢711 فبراير ٢٠٢٢م1

٢611 أبريل ٢٠٢٢م٢

٢111 يونيو ٢٠٢٢م3

711 أغسطس ٢٠٢٢م4

٢61٠ أكتوبر ٢٠٢٢م5

٢811 ديسمبر ٢٠٢٢م6

أمين سر المجلس  4.9
القانوني  المستشار  ـ  دربالة  علي   / السيد  المجلس  سر  أمانة  يتولى 
197٠م  عام  الحقوق  في  ليسانس  درجة  على  حاصل  وهو   ، للمجموعة 
بالمحاماه  العربية واشتغل  من جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر 
 ، 197٠م   المصرية في نوفمبر  المحامين  بنقابة  ، حيث قيد  منذ تخرجه 
ثم التحق بالعمل في شركة مصر للتأمين منذ أبريل عام 1971م، والتحق 
بشركة قطر للتأمين منذ نوفمبر عام 1987م ، وتولى أمانة سر مجلس 

اإلدارة فيها منذ عام 1988م ٠

اجتماعات  محاضر  جميع  وحفظ  تــدويــن  المجلس  ســر  أمين  يتولى 
ويضمن   ، المجلس  إلــى  تــرفــع  الــتــي  والــتــقــاريــر  وســجــالتــه  المجلس 
من  يطلبها  من  إلــى  بالشركة  المتعلقة  المعلومات  وتوزيع  إيصال 
أعضاء مجلس اإلدارة والرد على تساؤالتهم وتقديم المشورة إليهم 
اآلخرين  المصالح  وأصحاب  المجلس  وبين  بينهم  فيما  والتنسيق   ،

بالشركة بما فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين.
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لجان مجلس اإلدارة  4.10
ــلــجــان الــدائــمــة وعــهــد إلــيــهــا ببعض  ــددًا مـــن ال ــ ــشــأ الــمــجــلــس عـ أن
المسؤوليات المذكورة في اختصاصاتها ، وذلك لمساعدة المجلس 
على  النهائية  المسؤولية  تقع   ٠ ومسؤولياته  بواجباته  النهوض  على 

عاتق المجلس ، أي أنه ال يمرر هذه المسئولية إلى اللجان ٠ 

وتبنى عالقة تلك اللجان بالمجلس على المكاشفة التامة والشفافية 
الجمعية  اللجان  رؤســاء  ويحضر   ٠ المجلس  إلى  منها  التقارير  ورفــع 
الــعــمــومــيــة الــســنــويــة ويــجــيــبــون عــن االســتــفــســارات الــتــي يوجهها 
قــد نهضوا  أنــهــم  لــجــنــة معنية  كــل  أعــضــاء  ــرى  ــ وي  ٠ الــمــســاهــمــون 
الرئيسية  والوظائف   ، اختصاصاتهم  ضمن  المحددة  بمسؤولياتهم 

التي تم إنجازها من هذه اللجان تم ذكرها باختصار في هذا الفصل ٠

كلما   ، الدائمة  اللجان  عن  فضاًل   ، أخــرى  لجانًا  يشكل  أن  وللمجلس 
استدعت الضرورة ألداء مهام أو أعمال خاصة ٠

:The board committees are as follows

4.10.1 لجنة االستثمار: 

أعضاء اللجنة: 

رئيس اللجنةالسيد /  علي حسين إبراهيم الفردان

عضو الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

عضو السيد / علي يوسف حسين كمال

عضو السيد / محمد جاسم محمد جيده

المدعوين للحضور:

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مدير االستثمار بالمجموعة

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

التاريخاالجتماع
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢73 فبراير ٢٠٢٢م1

143 يونيو ٢٠٢٢م٢

113 سبتمبر ٢٠٢٢م3

تختص لجنة االستثمار بالمهام التالية:

ــمـــوعـــة طــبــقــا . 1 ــجـ ــمـ ــلـ ــة االســــتــــثــــمــــاريــــة لـ ــاســ ــ ــي ــســ ــ ــه ال ــ ــي ــوجــ ــ ت
 ، اإلدارة  ــــس  ــل ــجــ مــ ــن  ــ ــ مـ ــا  ــ ــهـ ــ لـ ــوح  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ ــــض  ــوي ــفــ ــ ــت ــ ــل ــ  ل
في  التعامالت  حركة  ضــوء  فــي  االستثمار  استراتيجية  ووضــع 

األسواق المالية ٠ 
، واتخاذ . ٢ التنفيذية في االستثمار  وضع الحدود لصالحيات اإلدارة 

القرارات الالزمة فيما يزيد على هذه الحدود ٠ 
تحقيق . 3 بهدف  للمجموعة  المالية  األوراق  محفظة  إدارة  مراقبة 

أفضل العوائد الممكنة ٠ 

ورفع . 4 الفائضة  لألموال  المحتملة  االستثمار  مبادرات  مناقشة 
التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن الفرص المحتملة للشراكات 

االستثمارية ٠ 
وتقديم . 5  ، اللجنة  أنشطة  حــول  اإلدارة  مجلس  إلــى  التقرير  رفــع 

التوصيات بشأن الموضوعات التي تحتاج إلى موافقة المجلس ٠

األنشطة المنفذة خالل العام:

التقارير . 1 بمراجعة  السنة  خــالل  اجتماعاتها  فــي  اللجنة  قــامــت 
يخص  فيما  االستثمار  إدارة  فريق  جانب  مــن  المعدة  الــدوريــة 
تخصيص األصول وأداء المحفظة االستثمارية والئحة االمتثال. 
األحــداث مثل حرب  اللجنة مناقشات مفصلة حول بعض  أجرت 
أوكرانيا والعوامل االقتصادية العالمية التي أثرت على استثمارات 
تخفيف  أجــل  من  ــراءات  اإلجـ بعض  اتخذت  وبالتالي  المجموعة، 

المخاطر وإعادة التوازن لمحفظتها االستثمارية.
االستثمار . ٢ إلدارة  ايبيكيور  شركة  تأسيس  على  اللجنة  وافــقــت 

اإلسالمي ذ.م.م. )EIIM(. شركة إبيكور المملوكة بشكل مشترك 
من قبل شركة قطر للتأمين )51٪ من خالل إبيكور هولدنجز ذ.م.م.( 
الشريعة  مع  متوافق  كيان  وهــي   ،)٪49( بنسبة  انفست  وكيو 
قطر  مركز  تنظيم  هيئة  قبل  مــن  ومنظم  ومــرخــص  اإلسالمية 
للمال )QFCRأ( . يركز الكيان الجديد على توفير مجموعة واسعة 
االستثمار  تتراوح من  التي  اإلسالمية  األصول  إدارة  أنشطة  من 

إلى تطوير وهيكلة منتجات استثمارية إسالمية مبتكرة. 
في . 3 نستلة  لشركة  الرئيسي  المقر  شـــراء  على  اللجنة  وافــقــت 

محفظة  يعزز  مما  جاتويك  مطار  في  الواقع  المتحدة  المملكة 
العقارات االستثمارية ويزيد من الدخل اإليجاري للمجموعة.

4.10.2 اللجنة التنفيذية والسياسات 
والتنظيم:

أعضاء اللجنة: 

رئيس اللجنةالشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني  

عضو الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني 

عضو السيد / علي حسين إبراهيم الفردان

المدعوين الحضور:

الرئيس التنفيذي للمجموعة 

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للعمليات الدولية

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

التاريخاالجتماع
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢٢3 فبراير ٢٠٢٢م1

٢ 17 أكتوبر ٢٠٢٢م٢

تختص اللجنة بالمهام التالية: 

تم تجسيدها في شكل . 1 قد  اإلدارة  رؤيــة مجلس  أن  التحقق من 
أهداف واستراتيجيات وخطط عمل وتنفيذها ٠

الــمــوافــقــة عــلــى االســتــراتــيــجــيــة قــصــيــرة إلـــى مــتــوســطــة الــمــدى . ٢
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والموازنة للمجموعة بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها وفًقا 
وفرص   ، التنافسية  والمعلومات   ، السوق  في  حصتها  لتحليل 
تحديًدا لألسواق  أكثر  ، وبشكل  العالم  أنحاء  التطوير، في جميع 

التي تعمل فيها المجموعة ٠
ضمان إحاطة اإلدارة في الوقت المناسب بخطط األعمال ، بقدر . 3

ما يلزم ، ومراقبة تنفيذها ٠
تتجاوز . 4 التي  والنفقات  المخاطر  قبول  على  والموافقة  تفويض 

إلى  تحتاج  التي  أو  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  صالحيات  حدود 
موافقة خاصة من اللجنة ٠

اإلشراف على التزام المجموعة بمسؤولياتها االجتماعية والبيئية . 5
٠

رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة بنشاطها ومالحظاتها وتوصياتها ٠ . 6

األنشطة المنفذة خالل العام:

وافقت اللجنة على بيع شركات تأمين ماركرستادي ٠. 1
قامت اللجنة بمراجعة واعتماد دراسة الهيكل التنظيمي والموارد . ٢

البشرية لمجموعة قطر للتأمين .
في . 3 للتأمين  ــة  رؤي شركة  على  االســتــحــواذ  عملية  اللجنة  تابعت 

سلطنة ُعمان

4.10.3 لجنة التدقيق:
وغالبية  التدقيق  لجنة  رئيس  يكون  أن  يجب  الحوكمة  لنظام  طبقًا 
أعضائها من المستقلين . ومن أجل ضمان سبل اإلفصاح والشفافية 
والذي  التدقيق  للجنة  الحالي  التشكيل  عن  اإلفصاح  تم  فقد  الكافية 
ال يتوافق مع متطلبات نظام الحوكمة ، وعلى ذلك سيتم االستمرار 

بالتشكيل الحالي للجنة التدقيق ٠

أعضاء اللجنة: 

رئيس اللجنةالشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل 

ثاني
عضو 

عضوالسيد / خلف أحمد المناعي 

المدعوين الحضور:

Group Chief Audit Executive

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

Meetingالتاريخ
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢4٢ فبراير ٢٠٢٢م1

193 أبريل ٢٠٢٢م٢

193 يونيو ٢٠٢٢م3

13 أغسطس ٢٠٢٢م4

٢ ٢8 سبتمبر ٢٠٢٢م5

193 ديسمبر ٢٠٢٢م6

تختص لجنة التدقيق بالمهام الرئيسية التالية:

الضوابط . 1 واعتماد  ومراجعة  الداخليين  الُمدققين  إقالة  تعيين/ 
ومراجعة  الداخلي  التدقيق  وُخطة  الداخلي  للتدقيق  الُمنظمة 
الرقابة  تقارير  ذلــك  فــي  بما  الداخلي  التدقيق  تقارير  ومناقشة 
وتقديم  المتخذة  ــراءات  ــ اإلجـ ومتابعة  السنوية  ربــع  الــداخــلــيــة 

اإلرشادات والتوجيهات الالزمة.
مراجعة فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك االمتثال إلى . ٢

التنسيق  وضمان  الدولية،  التدقيق  ومعايير  الممارسات  أفضل 
بين المجلس واإلدارة ووظيفة التدقيق الداخلي، حسب الضرورة.

إقالة . 3 اإلدارة بشأن تعيين/  إلى مجلس  الالزمة  التوصيات  تقديم 
على  واإلشـــراف  استقالليتهم،  وضــمــان  الخارجيين،  الُمدققين 
الضوابط الداخلية، ومتابعة أعمال المدققين الداخليين، وضمان 
التقارير  وإعــداد  بالتدقيق  المعنية  الدولية  المعايير  إلى  امتثالها 

المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
في . 4 بما  ومراجعتها،  المالية  القوائم  وكفاءة  دقة  على  اإلشــراف 

مالءمة  حــول  الخارجي  المدقق  مع  والتناقش  اإليضاحات  ذلــك 
إلى  المالية  القوائم  تقديم  قبل  المحاسبية  والتقديرات  القرارات 

مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.
متابعة . 5 وضمان  ومراجعتها  الخارجي  الُمدقق  تقارير  في  النظر 

وظيفة  بين  التنسيق  وضمان  بالتوصيات،  المتعلقة  اإلجــراءات 
التدقيق الداخلي والُمدقق الخارجي، حسب الضرورة ٠

التوصيات . 6 وتقديم  والمحاسبية  المالية  السياسات  مراجعة   
المطلوبة إلى مجلس اإلدارة، حسب الضرورة .

مراجعة األنظمة المالية ونظام المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر، . 7
وضمان إجراء تدقيقات دورية، حسب الضرورة.

للمتطلبات . 8 وفــًقــا  الثالثة  األطـــراف  مــع  المعامالت  مــراجــعــات 
التنظيمية والضوابط ذات الصلة.

إدارة واإلشراف على التحقيقات الخاصة والمهام األخرى، حسبما . 9
ُيقرها مجلس اإلدارة، وإبالغ مجلس اإلدارة عن النتائج والتوصيات 
التي توصلت إليها اللجنة، وأي أمور أخرى تراها اللجنة مناسبة أو 

قد يطلبها مجلس اإلدارة.

األنشطة المنفذة خالل العام:

التي . 1 والــمــالحــظــات  الــداخــلــي  التدقيق  تــقــاريــر  فــي  اللجنة  نــظــرت 
حجم  إلى  بالنظر  لكن  واعتمدتها.  الداخلي  التدقيق  إدارة  قدمتها 
وطبيعة العمليات، لم ُتمثل هذه المالحظات أي نقاط ضعف في 

أنظمة الرقابة الداخلية.
إلى . ٢ الُمدققة  السنوية  المالية  القوائم  مسودة  اللجنة  راجعت 

جانب تقرير الُمدقق الخارجي عن سنة ٢٠٢1، وتمت الموافقة عليها 
لتقديمها أمام مجلس اإلدارة.

تم تقديم تقارير الرقابة الداخلية ربع السنوية عن تقييم الضوابط . 3
الداخلية لعام ٢٠٢1 و ٢٠٢٢ وفًقا للمادة رقم )٢٢( من قواعد الحوكمة، 
من  وقبولها  فيها  النظر  وتــم  الداخلي  التدقيق  إدارة  طريق  عن 

جانب اللجنة. 
نظرت اللجنة في تقرير وظيفة المراقبة الداخلية السنوية الخاص . 4

بمهام التدقيق الداخلي عن سنة ٢٠٢1، وقبلتها.
المدققين . 5 بصفة   »KPMG« شــركــة  تعيين  فــي  اللجنة  نــظــرت 

الخارجيين عن سنة ٢٠٢3 ووافقت على تقديمها إلى مجلس اإلدارة.
نظرت اللجنة في ُخطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢3 ووافقت عليها.. 6

4.10.4  لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء اللجنة: 
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رئيس اللجنةالسيد / خلف أحمد المناعي 

عضو السيد / علي يوسف حسين كمال

عضو السيد / علي حسين إبراهيم الفردان 

المدعوين الحضور:

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المدير المالي للمجموعة

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

التاريخاالجتماع
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢٠٢٢/٢/173م1

٢٠٢٢/1٠/٢53م٢

تختص اللجنة بالمهام الرئيسية التالية:

الجدد لعضوية مجلس اإلدارة ممن . 1 المرشحين  تعريف وتعيين 
المجموعة  نيابة عن  قــرارات سليمة  اتخاذ  القدرة على  يظهرون 
إلى  المجلس  لعضوية  المرشحين  قائمة  وتقديم  ومساهميها 

مجلس اإلدارة، بما في ذلك توصياتها بشأنهم ٠
المرشحين . ٢ أفــضــل  اخــتــيــار  أجــل  مــن  والمعايير  الــمــبــادئ  وضــع 

المناسبين لعضوية مجلس اإلدارة ٠
تعاقب . 3 اإلدارة ووضع خطة  أعضاء مجلس  أداء  تقييم  تسهيل 

الوقت  فــي  المناسبة  الــبــدائــل  توفر  لضمان  المجموعة  إلدارة 
المناسب ٠

التنفيذية . 4 ــإلدارة  ــ ــ ل الــمــكــافــآت  مــنــح  عــلــى ســيــاســة  الــمــوافــقــة 
أحكام  مــع  يتماشى  بما  اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء  والموظفين 
قانون الشركات التجارية )المادة 119( ، والنظام األساسي المعدل 
)المادة 6٠( ، ونظام الحوكمة ، وتعليمات مصرف قطر المركزي ٠

وضع قواعد المكافآت والبدالت لإلدارة التنفيذية والموظفين بما . 5
يتماشى مع تقييم األداء والنتائج المحققة وحسبما يراه مجلس 

اإلدارة مناسبًا ٠
ــى الــمــجــلــس بــشــأن أنــشــطــتــهــا ومــالحــظــاتــهــا . 6 ــع الــتــقــاريــر إلـ رفـ

وتوصياتها 

األنشطة المنفذة خالل العام:

التنفيذية . 1 لإلدارة  والمكافآت  للحوافز  األعلى  الحد  على  الموافقة 
والموظفين لسنة ٢٠٢1م ٠

وافقت اللجنة على سياسة المكافآت بالمجموعة لعام ٢٠٢٢م مع . ٢
رفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد ٠

إجراء التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة ولجانه ٠. 3
للفترة . 4 اإلدارة  الترشح لعضوية مجلس  باب  الموافقة على فتح 

)٢٠٢3 -٢٠٢5م(

4.10.5  لجنة إدارة المخاطر واالمتثال:

أعضاء اللجنة: 

رئيس اللجنةالشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني

عضو السيد / علي يوسف حسين كمال

عضو السيد / محمد جاسم محمد جيده

المدعوين الحضور:

مدير المخاطر بالمجموعة 

المدير االكتواري للمجموعة 

نائب مدير االمتثال بالمجموعة

االجتماعات المنعقدة خالل العام: 

التاريخاالجتماع
عدد الحضور

 )باألصالة أو باإلنابة(

٢13 فبراير ٢٠٢٢م1

٢٠3 أبريل ٢٠٢٢م٢

1٢ أغسطس ٢٠٢٢م3

٢6٢ أكتوبر ٢٠٢٢م4

تختص لجنة إدارة المخاطر واالمتثال بالمهام الرئيسية التالية:

إعتماد إطار عمل إدارة المخاطر ومناقشة التقارير الدورية وفقًا . 1
لإلطار المحدد بما يشمل التدريب ، ومراجعة واعتماد سياسات 
المخاطر وحدود الرغبة والقدرة على تحمل المخاطر بما يتماشى 

مع ملف تعريف العمل ٠
التأكد من وجود هيكل لتحديد وتقييم ورصد واإلبالغ عن المخاطر . ٢

هــذه  إلدارة  الرئيسية  والــضــوابــط  الــمــخــاطــر  ــد  ورصـ المختلفة 
المخاطر بفعالية ٠

3 . )AML( األمـــوال  غسل  ومكافحة  االمــتــثــال  سياسات  مراجعة 
لضمان وجود آلية فعالة لمرقابة المتطلبات التنظيمية واإلبالغ 
عنها والتقيد بها ٠ مراجعة تقارير الرصد ذات الصلة التي توضح 

بالتفصيل عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية المطبقة ٠
للكيانات . 4 ســنــويــًا  تحريرها  يتم  الــتــي  االكــتــواريــة  اآلراء  مــراجــعــة 

المنظمة بما في ذلك تقارير المركز المالي للكيانات المطلوبة ٠
تقديم تقريرها إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها التي أجريت خالل . 5

العام ٠

األنشطة:

مراجعة ميثاق مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢1م ، وتقرير . 1
أنشطة اللجنة لسنة ٢٠٢٠م ، وإقرار مجلس اإلدارة عن إطار عمل 
من  باعتمادها  توصيات  وقــدمــت   ، ٢٠٢1م  لسنة  المخاطر  إدارة 

مجلس اإلدارة .
الخاصة . ٢ للمخاطر  الــذاتــي  التقييم  تقرير  بمراجعة  اللجنة  قامت 

والقدرة على الوفاء بالديون لشركة قطر للتأمين )ORSأ(  ، وتقرير 
الحالة المالية لشركة قطر للتأمين  )FCR( لسنة ٢٠٢1م ، وقدمت 

توصيات باعتمادها من مجلس اإلدارة  .
راجعت اللجنة ووافقت على إستراتيجية إدارة المخاطر وسياسات . 3

استمرارية  وتحديثات  )ORSأ(    الخاصة  والمالءة  المخاطر  إدارة 
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غسيل  مكافحة  ودليل  وسياسة  والعقوبات  واالمتثال  األعمال 
األموال ومنهجية تقييم مخاطر العمالء ٠

ذلك . 4 في  بما  االكتوارية  والتحديثات  المخاطر  إدارة  لجنة  راجعت 
األنشطة التي تمت خالل العام .

ــوال . 5 األمـ ومــكــافــحــة غسيل  االمــتــثــال  تــحــديــثــات  اللجنة  راجــعــت 
تنفيذها  التي جرى  التنظيمية بما في ذلك األنشطة  والتحدثيات 

خالل السنة .

4.11 تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه 
واإلدارة التنفيذية

يتم إجراء تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه بواسطة لجنة الترشيحات 
االعتبار  في  تأخذ  التي  الــذاتــي  التقييم  عملية  باستخدام  والمكافآت 
أوجه متعددة تشتمل على أنشطة المجلس واللجان ٠ يجتمع رئيس 
أداء  لمناقشة  عضو  كل  مع  منفصل  بشكل  أيضًا  اإلدارة  مجلس 
تحقيق  مقابل  التنفيذية  اإلدارة  أداء  تقييم  ويتم   ، ولجانه  المجلس 
أهداف المجموعة التي حددها مجلس اإلدارة وتنفيذ الضوابط الداخلية. 

4.11.1  تقييم أداء مجلس اإلدارة:
تم تقسيم تقييم أداء المجلس إلى أربعة أقسام

أ( نشاط مجلس اإلدارة: 

مشاركة المجلس في عملية التخطيط االستراتيجي والتجاري. 1
العمل . ٢ وخــطــط  االستراتيجيات  مقابل  األعــمــال  أداء  مراجعة 

المحددة.
الصحية . 3 والمناقشات  والحكيمة  السليمة  القرار  صنع  عمليات 

والبناءة.
معالجة تضارب المصالح المحتمل.. 4
يتلقى الدعم الكامل من اإلدارة التنفيذية.. 5

ب( الحوكمة: 

مراجعة هيكل الحوكمة وفعاليته في الوفاء بالمسؤوليات ذات . 1
الصلة.

واالمتثال . ٢ المهني  السلوك  ومعايير  األساسية  بالقيم  التمسك 
لإلطار التنظيمي. 

ج( عضوية مجلس اإلدارة: 

مجموعة كافية من المواهب والمهارات والخبرات، واالستخدام . 1
الفعال لها إلنجاز دور مجلس اإلدارة. 

ــاٍل مــن الثقة . ٢ ــة ومــســتــوى عـ خــط اتــصــال مفتوح وعــالقــات وديـ
واالحترام فيما بينهم.

د( المهارات الشخصية: 

أداء األعضاء بشكل فردي لمسؤولياتهم اإلدارية واالستراتيجية. . 1
وتكريس . ٢ جيد  إعــداد   ٠ اإلدارة  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 

تبادل  المجلس.  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 
وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة.

اللجنة التنفيذية والسياسات   4.11.2
والتنظيم ــ تقييم األداء

إلى  والتنظيم  والسياسات  التنفيذية  اللجنة  أداء  تقييم  تقسيم  تم 
قسمين:

أ( نشاط اللجنة: 

الخبرة والمعرفة المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة.. 1
مراجعة واعتماد استراتيجية أعمال الشركة وميزانيتها السنوية . ٢

لضمان مواءمتها مع أهداف الشركة.

المحددة . 3 ــداف  واألهــ الميزانيات  مقابل  األعــمــال  أداء  مراجعة 
للسنة.

الهامة . 4 التأمين  أعمال  مخاطر  قبول  على  والموافقة  المراجعة 
ومشاريع األعمال.

االقتصادية . 5 الرفاهية  في  ومساهمتها  الشركة  جهود  مراجعة 
)مبادرات  والبيئة  والمجتمع  والموظفين  للعمالء  واالجتماعية 

.)ESG

ب(  المهارات الشخصية: 

المتعلقة . 1 بالمسؤوليات  والــوفــاء  فــردي  بشكل  األعــضــاء  فهم 
باللجنة. 

وتكريس . ٢ جيد  إعــداد  اإلدارة.  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 
وتبادل  المجلس.  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 

وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة.

لجنة الترشيحات والمكافآت ــ تقييم   4.11.3
األداء

تم تقسيم تقييم أداء لجنة الترشيحات والمكافآت إلى قسمين:

أ( نشاط اللجنة: 

الخبرة والمعرفة المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة.. 1
مراجعة واعتماد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة بما يتماشى . ٢

مع المتطلبات التنظيمية.
بما . 3 للموظفين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وحوافز  مكافآت  مراجعة 

يتماشى مع سياسة المكافآت والمتطلبات التنظيمية.
تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس.. 4
آلية لضمان أن ترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة تمثل المرشحين . 5

المناسبين لدور المجلس.

ب(  المهارات الشخصية: 

المتعلقة . 1 بالمسؤوليات  والــوفــاء  فــردي  بشكل  األعــضــاء  فهم 
باللجنة. 

وتكريس . ٢ جيد  إعــداد  اإلدارة.  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 
وتبادل  المجلس.  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 

وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال - تقييم   4.11.4
األداء :

تم تقسيم تقييم أداء لجنة إدارة المخاطر واالمتثال إلى قسمين:

أ( نشاط اللجنة: 

الخبرة والمعرفة المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة.. 1
إدارة . ٢ استراتيجية  ذلــك  فــي  بما  المخاطر  إدارة  ــار  إطـ مــراجــعــة 

المخاطر والسياسة والرغبة في المخاطرة وحدود التسامح.
في . 3 بما  باالمتثال،  المتعلقة  السياسات  ورصــد  تنفيذ  مراجعة 

ذلك مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلبالغ عن النتائج 
واإلجراءات العالجية الموضوعة.

والتحديثات . 4 التأمين  إعــادة  بترتيبات  المتعلقة  التقارير  مراجعة 
االكتوارية بما في ذلك اآلراء التحفظية واالكتوارية.

ب(  المهارات الشخصية: 

المتعلقة . 1 بالمسؤوليات  والــوفــاء  فــردي  بشكل  األعــضــاء  فهم 
باللجنة. 

وتكريس . ٢ جيد  إعــداد  اإلدارة.  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 
تبادل   . المجلس  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 

وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة.
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لجنة االستثمار - تقييم األداء  4.11.5
تم تقسيم تقييم أداء لجنة االستثمار إلى قسمين:

أ( نشاط اللجنة: 

الخبرة والمعرفة المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة.. 1
أهــداف . ٢ مع  مواءمتها  لضمان  االستثمار  استراتيجية  مراجعة 

الشركة. مراجعة حدود االستثمار واستخدام األرصدة عبر فئات 
األصول المختلفة.

واإلجــراءات . 3 الخطة  مقابل  االستثمارية  المحافظ  أداء  مراجعة 
المقترحة للتحسينات.

وتوزيع . 4 والمقترحات  االستثمارية  الــمــبــادرات  واعتماد  مراجعة 
األموال والتوصيات المقدمة إلى المجلس بشأن إنشاء مشاريع 

استثمارية جديدة.

ب(  المهارات الشخصية: 

المتعلقة . 1 بالمسؤوليات  والــوفــاء  فــردي  بشكل  األعــضــاء  فهم 
باللجنة. 

وتكريس . ٢ جيد  إعــداد  اإلدارة.  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 
تبادل  المجلس.  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 

وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة.

لجنة التدقيق - تقييم األداء  4.11.6
تم تقسيم تقييم أداء لجنة التدقيق إلى قسمين:

أ( نشاط اللجنة: 

الخبرة والمعرفة المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة.. 1
مراجعة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير الهامة، بما في ذلك . ٢

المعامالت الكبيرة والمعقدة وغير العادية وتأثيرها على البيانات 
المالية للشركة.

اإلشراف على دقة وصحة القوائم المالية. 3
الداخلية على . 4 للمخاطر والضوابط  الشركة  إدارة  مراجعة فعالية 

وغيرها  التنظيمية  والتقارير  والمؤقتة  السنوية  المالية  التقارير 
من التقارير ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأمن التكنولوجيا 

والضوابط.
االمتثال . 5 ذلك  بما في   ، الداخلي  التدقيق  مراجعة فعالية وظيفة 

ألفضل الممارسات ومعايير التدقيق الدولية.

ب(  المهارات الشخصية: 

المتعلقة . 1 بالمسؤوليات  والــوفــاء  فــردي  بشكل  األعــضــاء  فهم 
باللجنة. 

وتكريس . ٢ جيد  إعــداد   . اإلدارة  لمجلس  إيجابية  مساهمة  تقديم 
تبادل   . المجلس  بمسؤوليات  لالضطالع  الــالزم  الكافي  الوقت 

وجهات النظر وطرح القضايا للمناقشة. 

مجلس  فعالية  ٢٠٢٢م  عــام  عن  إجــراؤهــا  تم  التي  التقييمات  أظهرت 
اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية  في بلوغ أهدافها.

مكافآت المجلس واإلدارة التنفيذية.51

الحوكمة  يتجزأ من هيكل  ال  جزء  بالمجموعة  المكافآت  تعد سياسة 
والحوافز الذي يشرف عليه المجلس ، وتهدف إلى تعزيز األداء والحث 
المخاطرة  ثقافة  وغــرس  المعقول  حــدود  في  المخاطرة  قبول  على 

بالمجموعة ٠

ــى لــجــنــة الــتــرشــيــحــات  ــالل تــفــويــض ســلــطــاتــه إلـ والــمــجــلــس ، مــن خـ
 ، المكافآت  نظام  اإلدارة  تنفيذ  على  باإلشراف  يضطلع   ، والمكافآت 
وتتولى هذه اللجنة مراجعة وتقييم مدى اتباع منهجية المجموعة في 
المكافآت مع األخذ في االعتبار نظام الحوكمة ومبادئ الحوكمة وطبقًا 

المجلس  ويراجع   ٠ والسيولة  المال  ورأس  المخاطر  إدارة  لعمليات 
خطط المكافآت وعملياتها ونتائجها سنويًا ٠

وتتم مراجعة سياسة المكافآت بالمجموعة سنويًا تماشيًا مع النظم 
المناسبة  ٠

على  بناًء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  العمومية  الجمعية  وتحدد 
توصيات المجلس ٠ وتحدد تلك المكافآت وفق نتائج نشاط الشركة 
والحدود التي أقرتها المادة )۱۱۱( من قانون الشركات التجارية ، والمادة 

)6٠( من النظام األساسي للشركة ، ونظام الحوكمة ٠

بلغ إجمالي المكافآت  المدفوعة لمجلس اإلدارة عن عام ٢٠٢1م مبلغ 
)15.5( مليون ريال ، والمكافآت المقترحة لعام ٢٠٢٢م سوف يتم رفعها 

إلى الجمعية العامة العادية لالعتماد ٠

ُأفصح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية تحت عنوان »إفصاحات األطراف 
والتي  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  القوائم  في  الصلة«  ذات 

تشكل جزءًا من التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م ٠

األطراف ذات الصلة.61
سياستها  الصلة  ذات  األطــراف  بجميع  يتعلق  فيما  الشركة  تطبق 
ــراف ذات الــصــلــة« الــمــقــررة وفــقــا ألحــكــام  ــ بــشــأن »مــعــامــالت األطـ
الحوكمة  ونظام  التجارية  الشركات  وقانون  الصلة  ذات  التشريعات 
الحوكمة  ومــبــادئ   )QFMA( المالية  لــألســواق  قطر  هيئة  عن  الــصــادر 
الصادرة عن مصرف قطر المركزي )QCB( لضمان تحقيق أقصى قدر 
حول  معلومات  على  للحصول   ٠ والمكاشفة  والنزاهة  الشفافية  من 
معامالت األطراف ذات الصلة ، يرجى الرجوع إلى »إفصاحات األطراف 
والتي  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  القوائم  في  الصلة«  ذات 

تشكل جزءًا من التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م ٠

إطار إدارة المخاطر .71
من  ومراقبتها  وإدارتــهــا  المخاطر  لتقييم  المخاطر  إدارة  إطــار  ُصمم 
األجل ألصحاب  القيمة قصيرة وطويلة  زيادة  بهدف  المصادر،  جميع 
المصلحة ٠ يتضمن إطار إدارة المخاطر تحديد وتقييم وإدارة المخاطر 

التي تواجهها المجموعة على النحو التالي :

o مخاطر التأمين 

الدقيق  والتنفيذ  الصياغة  خالل  من  التأمين  مخاطر  المجموعة  تدير 
الستراتيجيتها وإرشاداتها  بشأن االكتتاب ، مع ضمان وجود ترتيبات 

كافية إلعادة التأمين واإلدارة االستباقية للمطالبات ، 

مخاطر  تركز  من  الحد  على  بالمجموعة  االكتتاب  استراتيجية  وتهدف 
واسعة  مجموعة  على  المكتتبة  المخاطر  تنوع  بحيث   ، المجموعة 
المخاطرة  وقيمة  والمستوى  النوع  حيث  من  المؤمنة  المنافع  من 
والصناعة والجغرافية ، وتطبق حدود اكتتاب الضمان وجود هذا التنوع٠ 

تقليل مخاطر  الطبيعية وفي سبيل  وفي معرِض مزاولتها ألعمالها 
التعرض المالي الناتجة من المطالبات الكبيرة ، تبرم المجموعة عقود 
إعادة تأمين مع أطراف أخرى ، بحيث توفر هذه العقود تنوع كبير في 
أعمال المجموعة ، األمر الذي يمّكن اإلدارة من السيطرة على مخاطر 
، إلى جانب توفير مزيد من  الكبيرة  الخسائر المحتملة نتيجة المخاطر 
بالمجموعة  التأمين  إعــادة  أعمال  من  كبير  جزء  ويتوزع   ٠ النمو  فرص 
وعقود  االختياري  التأمين  وإعــادة  االتفاقي  التأمين  إعــادة  عقود  على 
إعادة تأمين فائض الخسارة ٠ وتقدر األموال المستحقة على شركات 
عقود  ووفق  المستحقة  المطالبات  مع  تتفق  بطريقة  التأمين  إعادة 

إعادة التأمين ٠ 

o مخاطر التشغيل

الشركة  بسمعة  التشغيلية  المخاطر  تضر  قد   ، الرقابة  تفلح  لم  إذا 
 ٠ المالية  الخسارة  إلى  تــؤدي  وقد  به  تنظيمية  أو  قانونية  آثــارًا  وتترك 
والمجموعة وإن كانت ال تتوقع القضاء على جميع المخاطر التشغيلية 
صــارم  رقــابــة  إطــار  خــالل  مــن  المخاطر  تلك  إلدارة  تسعى  أنها  غير   ،
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ومتابعة تلك المخاطر ومجابهتها ٠ 

الموضوعة  واإلجـــــراءات  والــنــظــم  الــســيــاســات  المجموعة  وتمتلك 
التفويض  وإجــراءات  الدخول  وضوابط  الواجبات  بين  الفعال  للفصل 
والتسوية وتدريب الموظفين وعمليات التقييم ٠ ويدعم تلك اإلجراءات 

إطار امتثال وتدقيق داخلي ٠ 

o مخاطر االئتمان

حدود  ومنها  االئتمانية  المخاطر  لحدود  نطاق  المجموعة  وضعت 
مخاطر الطرف المقابل ، والقطاعات ، والدول بهدف إدارة مخاطرها 
لجنة  وتتولى   ٠ االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تحمل  قابلية  حــدود  في 
االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة متابعة هذه الحدود بصفة منتظمة 
المجموعة  تمتلكها  التي  المالية  األصــول  فئات  لجميع  وبالنسبة   ٠
ائتمانية  أقصى مخاطر  فإن   ، التأمين  إعادة  بعقود  المتعلقة  ، خالف 
تتعرض لها المجموعة هي القيمة الدفترية المثبتة في التقارير المالية 

في تاريخ إعداد تلك التقارير ٠ 

التي تتعرض لها المجموعة باألساس إلى  وترجع المخاطر االئتمانية 
مستحقات التأمين وإعادة التأمين والنقد وما في حكمه في الحسابات 
ذات  المالية  األوراق  ومحفظة  التأمين  إعــادة  عقود  وأصــول  البنكية 

الدخل الثابت الجاهزة للبيع ٠

o مخاطر االستثمار 

Tتدير المجموعة المخاطر االستثمارية من خالل تقدير حجم المخاطر 
المصاحبة لكل استثمار ، واالستثمار فقط وفق استراتيجية االستثمار 
بالمجموعة وحجم المخاطر المقبولة ٠ وينبغي الحصول على موافقة 
لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة على أي استثمار مقترح يتجاوز 

الحدود المقررة ٠ 

امتالك  طريق  عن  االستثمار  مخاطر  تحجيم  إلى  المجموعة  وتسعى 
أسواق  لمستجدات  المستمر  والرصد  متنوعة  استثمارات  محفظة 
أيضًا  المجموعة  وتــراقــب   ٠ والــدولــيــة  المحلية  والــســنــدات  األســهــم 
العوامل األساسية التي تؤثر في تحركات أسواق األسهم والسندات ، 

ومنها األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها ٠

7.1 إجراءات الحوكمة في إدارة المخاطر 
بالشركة في حماية  المخاطر  إدارة  إطار  األساسي من  الهدف  يتمثل 
مساهميها مما يمكن أن يعوق المجموعة عن تحقيق أهدافها على 
صعيد األداء المالي ، والمجلس ولجانه مسؤول عن إقرار استراتيجية 
إدارة المخاطر بالمجموعة ومراقبة تطبيقها ، ويتحمل بالدرجة األولى 
بالرئيس  ، ويناط  بالمجموعة  المخاطر  إدارة  مسؤولية اإلشراف على 
المخاطر  إدارة  بلجنة  ممثلة   ، التنفيذية  واإلدارة  للمجموعة  التنفيذي 
تطبيق   ، العاملة  الشركات  مختلف  في  المخاطر  ولجان  بالمجموعة 
استراتيجية إدارة المخاطر المقررة على مستوى المجموعة ، وتسعى 

المجموعة من خالل لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة إلى: 

وسياسات  	 أهــداف  مع  بالمجموعة  المخاطر  إدارة  مهام  توفيق 
الشركة ككل ؛  

المجموعة  	 مستوى  على  للمخاطر  كاملة  ــورة  صـ اســتــخــالص 
إلدارتها إدارة متناسقة ومقبولة ؛ 

التعامل مع المخاطر بحصافة ؛  	
لتحديد  	 المجموعة  مستوى  على  متسق  نهج  تطبيق  ضــمــان 

ومراقبتها  آثارها  من  والتخفيف  وقياسها  وتقييمها  المخاطر 
واإلبالغ عنها ؛  

تضطلع مختلف قيادات إدارة المخاطر في الشركات التابعة للمجموعة 
بإدارة ملفات المخاطر في شركاتهم ورصد التقدم المحرز في إدارتها 

وتطبيق استراتيجيات تخفيف آثار المخاطر ٠ 

وتجري إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة تقييما دوريًا لكفاية وفاعلية 

على  وإدارتــهــا  المخاطر  لمراقبة  وإجراءاتها  المخاطر  إدارة  منظومة 
مستوى المجموعة ٠

إدارة رأس المال   7.2
تتعرض  التي  المخاطر  بالمجموعة  الداخلية  المخاطر  إدارة  يحدد إطار 
لها كل وحدة من وحدات العمل والتي تتعرض لها المجموعة ككل ، 
، وتبين تقديرات  المال االقتصادي للمجموعة  أثرها على رأس  ويقيم 
لتخفيف  المطلوب  المال  رأس  مقدار  الداخلية  المخاطر  إدارة  إطــار 
بناًء على عدد  الخطورة  إلى مستوى بعيد محدد من  مخاطر اإلعسار 

من اختبارات الجهد المالي وغير المالي للوضع الرأسمالي للشركة ٠ 

كما تقوم المجموعة بشكل دوري بمراقبة مركز رأسمالها للتأكد من 
كفايته وفقًا للمتطلبات التنظيمية المقررة ٠

الجوانب التنظيمية   7.3
المجموعة في حماية حقوق  المطبقة على  النظم  الهدف من  يتمثل 
مالءة  بمركز  المجموعة  واحتفاظ  كاملة  حماية  المجموعة  مساهمي 
يكفي للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة التي تفرزها األزمات االقتصادية 

أو الكوارث الطبيعية ٠ 

وتخضع عمليات المجموعة لمتطلبات تنظيمية في كل مكان تعمل 
ومراقبتها  المجموعة  على  الموافقة  تقتضي  ال  النظم  وهــذه   ٠ بــه 
على  المحافظة  مثال  )ومنها  القيود  بعض  أيضا  تفرض  بل  فحسب 
مستوى معين من الكفاية الرأسمالية( لضمان قدرة المجموعة على 

الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ٠

كل  فــي  األمـــوال  عــن قضايا غسل  واإلبـــالغ  االمــتــثــال  ويتولى ضباط 
شركة من شركات المجموعة تحديد مخاطر االمتثال وغسل األموال 
إدارة  استراتيجيات  تطبيق  ومراقبة  أعمالهم  يخص  فيما  وتقييمها 
المشبوهة في  والمعامالت  المخالفات  اإلبالغ عن  المخاطر وضمان 

الموعد المناسب واتخاذ التدابير التصحيحية في شأنها.

7.4 إدارة مخاطر المشروعات 
ورأس  المخاطر  إدارة  بالمجموعة  المشروعات  مخاطر  إدارة  تتناول 
المال فضاًل عن مراقبة المخاطر ٠ وقد طبقت المجموعة نموذج إدارة 

مخاطر تتفرع منه ثالث خطوط دفاعية هي : 

الخط األول - اإلدارة التشغيلية المسؤولة عن إدارة المخاطر من  	
خالل تطبيق وتنفيذ الضوابط والرقابة اإلدارية ، 

التي  	 - مهام االمتثال والمخاطر واألعمال االكتوارية  الثاني  الخط 
ورؤيــة  بمنظور  األول  الــدفــاع  خــط  على  مستقل  بشكل  تعمل 

مستقلة ، و 
ضمانات  	 يقدم  الــذي  والخارجي  الداخلي  التدقيق   - الثالث  الخط 

مستقلة٠ 

كل  فــي  المخاطر  إلدارة  لجانًا  المجموعة  نــت  كــوَّ  ، ذلــك  إلــى  إضــافــة 
المخاطر وااللتزام  إدارة  إدارة لجنة  تابعة تعمل جميعها تحت  شركة 
إلى مجلس اإلدارة عن طريق مدير  تقاريرها  ترفع  ، والتي  بالمجموعة 

إدارة المخاطر بالمجموعة ٠

تتألف دورة إدارة مخاطر المشروعات بالمجموعة من اآلتي: 

تحديد المخاطر وتقييمها ٠ يخصص لكل خطورة محددة مسؤول  	
تخضع   ، ذلك  إلى  إضافة   ٠ بفاعلية  وإدارتــهــا  مراقبتها  به  منوط 
العالقات المتداخلة بين المخاطر للتقييم على مستوى المجموعة 

من خالل اختبار المحاكاة والجهد ، 
قياس المخاطر ،  	
إدارة المخاطر من خالل حدود مناسبة ومفاتيح تحكم وتخطيط  	

الطوارئ ، و 
مــراقــبــة الــمــخــاطــر مــن خـــالل الــضــوابــط األســاســيــة ومــؤشــرات  	

المخاطر، لضمان تحديد مشكالت العمل ومعالجتها الصحيحة 
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من قبل اإلدارة ٠  

اإلدارة التنفيذية للمجموعة.81
الرئيس  إدارة  تحت  العاملة  بالمجموعة  التنفيذية  اإلدارة  لجنة  تتولى 
التنفيذي للمجموعة مساعدة الرئيس التنفيذي للمجموعة في اإلدارة 
والمفوضة  القانونية  الحدود  وفق  للتأمين  قطر  لشركة  التشغيلية 
االستراتيجي  التوجيه  األساسية  اختصاصاتها  وتشمل   ٠ للسلطة 

والتنسيق ومراقبة األداء ٠

المناعي  خلف  ســالــم   / السيد  هــو  للمجموعة  التنفيذي  والــرئــيــس 
ــز ،  ــل ــز فـــي وي ــل ــات عــلــيــا مـــن جــامــعــة ســــاوث وي ــ ــج دراســ ـــــ  وهـــو خــري
وقـــد بـــدأ حــيــاتــه الــمــهــنــيــة فـــي شــركــة قــطــر لــلــتــأمــيــن عـــام ٢٠٠1م في 
، حــصــل عــلــى منحة دراســيــة  الــســيــارات. وبــعــد عــامــيــن  تــأمــيــن  إدارة 
ــي عــام ــحــدة ، وفــ ــمــت ــن الــمــمــلــكــة ال ــال الــــدراســــات الــعــلــيــا مـ ــمـ  إلكـ

وتم  للتأمين  قطر  شركة  في  البحري  التأمين  إدارة  إلى  إنضم   ، ٢٠٠6م   
الشحن  على  التأمين  رئيس  نائب  مساعد  منصب  في  الحًقا  تعيينه 
البحري ، وفي عام ٢٠13م ، تولى السيد المناعي مسؤولية نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة كيو إل إم للتأمين الصحي وتأمينات الحياة . وفي عام 
التنفيذي لمنطقة  المجموعة والرئيس  لرئيس  نائبًا  ، تم تعيينه  ٢٠15م 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، بناًء على خبرته الواسعة ، ، تم تعيينه 
التنفيذي  والرئيس  المجموعة  رئيس  نائب  منصب  في  ٢٠19م  عام  في 
لمجموعة QIC ، وبعد ذلك تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
٢٠٢٠. وهو يمثل شركة قطر للتأمين في مجالس إدارة شركة  في عام 
الحياة والتأمين الصحي وغيرها من الشركات  للتأمين على  كيو إل إم 
أنه عضو في مجلس  كما   ، للتأمين  لمجموعة قطر  والزميلة  التابعة 

إدارة أكاديمية قطر للمال واألعمال و )Q Care( القابضة . 

وتدعم اللجنة كل من اإلدارة التنفيذية للمجموعة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة من خالل المناصب التالية : 

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية للمجموعة  	
األوســط  	 الشرق  لعمليات  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 

وشمال افريقيا 
مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة  	
المستشار القانوني للمجموعة 	
المدير المالي للمجموعة 	
مدير التدقيق بالمجموعة  	
مدير االستثمار بالمجموعة   	
مدير المخاطر بالمجموعة 	
المدير االكتواري للمجموعة  	
مدير الشئون اإلدارية للمجموعة  	
مدير اإلدارة الرقمية 	

لجان اإلدارة.91
نظمت اإلدارة التنفيذية نفسها إلى لجان إدارية دائمة تهدف إلى أداء 

المسؤوليات المفوضة بفاعلية وإدارة العمليات اليومية للمجموعة.

لجنة اإلدارة التنفيذية للمجموعة:  9.1
ومهام هذه اللجنة هي:

صياغة برؤية ورسالة المجموعة والتوصية بها. 	
التوصية بخطة عمل واستراتيجية المجموعة طويلة األجل جنًبا  	

إلى جنب مع الموازنة السنوية للمجموعة.
مراجعة والتوصية بمقترح من أجل االستحواذ والدمج والتأسيس  	

وبيع االستثمار في الشركات الزميلة والعقارات االستثمارية.
التوصية بفتح / إغالق مكاتب فرعية أو تشكيل / إغالق كيان. 	
الحدود  	 تتجاوز  والتي  الموازنة  عن  الرئيسية  االنحرافات  مراجعة 

المسموح بها مع التوصية بخطة العمل.

لجنة المخاطر بالمجموعة:  9.2
تختص هذه اللجنة بما يلي:

في  	 للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  ثقافة  ترسيخ  وتسهيل  تشجيع 
جميع أنحاء المجموعة.

التوصية بإنشاء إطار عمل متكامل إلدارة المخاطر على مستوى  	
المجموعة.

ومتابعة  	 وتقدير  وتقييم  لتحديد  به  معمول  هيكل  وجــود  ضمان 
مختلف المخاطر واإلبالغ عنها.

ضمان تنفيذ تقبل المخاطر وحدود تحمل المخاطر واستراتيجية  	
التخفيف منها وفًقا للحدود المعتمدة من مجلس اإلدارة.

لجنة االحتياطيات الفنية بالمجموعة:  9.3
تتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة فيما يلي:

اقتضت  	 كلما  وتحديثها  االحتياطي  إلدارة  سياسة  وضع  ضمان 
الضرورة ٠ 

األقساط  	 واحتياطي  الكافية  االحتياطية  المخصصات  مراجعة 
المبلغ  وغير  المتحققة  المطالبات  ذلك  ويشمل   ، والمطالبات 

عنها ، وفق أفضل المعايير المحاسبية ٠
مراجعة تقارير االحتياطي الدورية والتوصية باإلجراءات المناسبة. 	

لجنة السياسات والحوكمة  9.4 
واالمتثال بالمجموعة

تتمثل األهداف األساسية لهذه اللجنة في:

التنظيمي على مستوى  	 الهيكل  وتحديث  إنشاء  وإعادة  مراجعة 
المجموعة.

دراسة ومراجعة سياسة واستراتيجية إعادة التأمين للمجموعة. 	
المراجعة واالعتراض على حلول إعادة التأمين المقترحة والتوصية  	

بهيكل إعادة التأمين األنسب لألعمال بشكل فردي و /أو جماعي.
وإعــادة  	 الــتــوزيــع،  بــإعــادة  الخاصة  للمناصب  الــدوريــة  المراجعة 

التأهيل، وخطة اإلحالل وضمان تنفيذها على نحو جيد.
الداخلية  	 وضوابطها  وأنظمتها  الحوكمة  سياسات  مراجعة 

وُكتيباتها.
واألمن  	 المعلومات  تكنولوجيا  وأهداف  برؤية  والتوصية  مراجعة 

والخطة  االستراتيجية  توافق  وضمان  للمجموعة،  السيبراني 
السنوية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة مع الرؤية الشاملة.

دوري  	 المعلومات بشكل  تكنولوجيا  وتطورات  مبادرات  مراجعة 
أفضل  ُيحقق  بما  واالستثمارات  والموازنات  األولويات  واعتماد 

مصلحة لألعمال للمجموعة ككل.
مراجعة متطلبات وشهادات األمن وعمليات التدقيق ذات الصلة  	

وضمان معالجة أي مشكالت متعلقة بها. 

مهام الرقابة الداخلية.101
إدارة  لتشمل   ، للتأمين  قطر  شركة  داخــل  الرقابة  إدارات  تنظيم  تم 
المخاطر  إدارة  مــديــر  قــيــادة  تــحــت  ــثــال  واالمــت والــحــوكــمــة  الــمــخــاطــر 
الخبراء  كبير  ويرأسها  االكتوارية  العمليات  تشمل  كما   ، بالمجموعة 
البالغ  للتعقيد  نظرًا   ٠ منفصلة  إدارة  وهــي  بالمجموعة   االكتواريين 
على  التركيز  وزيــادة  الناشئة  التنظيمية  والبيئة  المجموعة  أعمال  في 
الحوكمة  مخاطر  ركــن  بــات   ، وبذلك   ، والخارجية  الداخلية  المساءلة 
 ، بالمجموعة  واالمتثال  والمخاطر  الحوكمة  مبادرات  يضم  واالمتثال 
وبالتالي   ، الضرورية  التنافسية  المزايا  وتوفير  القيمة  تعظيم  بهدف 

مساعدة اإلدارة في مراقبة األعمال ٠ 

واإلدارة  واالمتثال  والحوكمة  المخاطر  إدارة  في  الرقابة  أعمال  تتمثل 
االكتوارية وهما يتبعان لجنة إدارة المخاطر واالمتثال التابعة لمجلس 

اإلدارة ، وتضم المهام التالية :
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إدارة المخاطر بالمجموعة  	
إدارة االمتثال بالمجموعة  	
حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية  	

تقاريرها  تقدم  للمجموعة  مستقلة  ركيزة  يعتبر  الداخلي  التدقيق  إن 
عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  عبر  وذلــك   ، اإلدارة  مجلس  إلــى  مباشرة 
الداخلي  التدقيق  اإلداريــة لمدير  التقارير  أن  ، وفي حين  اإلدارة  مجلس 
التقارير  رفع  فإن   ، للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  إلى  هي  للمجموعة 
مدير  دعــوة  اإلدارة  لمجلس  ويجوز   ، التدقيق  لجنة  إلى  هو  الوظيفية 
يراها  التي  األمـــور  مــن  أي  بشأن  توضيحات  لطلب  الداخلي  التدقيق 

المجلس مناسبة للحصول على آراء مستقلة ٠

إدارة مخاطر المجموعة   10.1
وكذلك  المخاطر،  إدارة  بالمجموعة  المؤسسية  المخاطر  إدارة  تتولى 
مختلف  مــع  بالتنسيق   ، اإلدارة  وتــجــري  المجموعة٠  مخاطر  مراقبة 
قطاعات العمل ، تقييمًا كميًا ونوعيًا للمخاطر قياسًا بنسب السماح 
الصلة  ذات  الفرعية  بالشركات  المخاطر  لجان  إلــى  وإحالته  المقررة 
واإلمتثال  المخاطر  إدارة  ولجنة  بالمجموعة  المخاطر  إدارة  ولجنة 

التابعة لمجلس اإلدارة.

لصياغة  المجهود  واختبار  السيناريوهات  تحليل  كذلك  ويستخدم 
ــال لــتــحــديــد األحــــــداث والــتــغــيــرات  ــمـ االســتــراتــيــجــيــة وتــخــطــيــط األعـ
المستقبلية المحتملة في األوضاع االقتصادية والتي قد تخلف تأثيرات 
إدارة  وتساعد   ٠ المالي  ومركزها  المجموعة  أعمال  خطة  على  سلبية 
المخاطر بالمجموعة األقسام األخرى بالمجموعة في تحليل المخاطر 

الناشئة وإدارة رأس المال ، وما إلى ذلك.

10.2   إمتثال المجموعة
الصناعة  ولوائح  السارية  للقوانين  االمتثال  دراسة  المجموعة  تتولى 
والقواعد والمعايير األخالقية التي تطبقها والسياسات الداخلية لديها 
بالمجموعة  االمتثال  فريق  ويتولى  أعمالها٠  إدارة  من  أصيل  كجزء 
والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  تحليل  عبر  االمتثال  إدارة  تسهيل 
ومراقبة تطبيقها وتنفيذها، فضال عن مهام االمتثال المنوطة بأفرع 

ووحدات العمل٠

تتضمن مراقبة المتطلبات التنظيمية إجراءات العناية الواجبة وإبالغ 
 ، اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  بهدف مكافحة غسل  المختصة  الجهات 
وعالوة على ذلك ، يقوم فريق االمتثال الداخلي بإجراء المراجعات وفق 

قوائم مراقبة العقوبات المطبقة ٠ 

االمتثال  لضمان  مطبقة  وعمليات  أنظمة  أيضًا  المجموعة  وتمتلك 
قطر  لمصرف  القانونية  والمتطلبات  التنظيمية  المتطلبات  لجميع 
المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية والهيئات التنظيمية األخرى ذات 

الصلة ٠

10.3   حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية
تم إنشاء وظيفة حوكمة المجموعة والضوابط الداخلية لتطوير إطار 
الحكومة وحماية  تدعيم ممارسات  بهدف  الداخلية  والرقابة  الحوكمة 
مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من األحداث التي قد 
، يتحقق  المحددة بشكل مستدام  المالي  تعيق تحقيق أهداف األداء 

ذلك من خالل :

ضمان اإلشراف واإلدارة المناسبين ألعمال الشركة ؛  	
ضمان التوزيع الواضح لألدوار والمسؤوليات ؛ وتصميم ضوابط  	

على التقارير المالية لضمان دقة واكتمال وتوقيت البيانات المالية 
الموحدة للشركة. 

الحوكمة

يدرك المجلس األهمية الحاسمة للوظيفة وإطار الحوكمة المعتمد 
أهداف  تتماشى مع  أهداف واضحة  الحوكمة مع  على أساس ميثاق 
مجلس اإلدارة ولجانه ولجان اإلدارة التنفيذية المرتبطة به ٠ إن وجود 

نظام حوكمة قوي في جميع أنحاء المجموعة أمر ضروري لضمان سير 
األعمال بسالسة ، للمساعدة في اتخاذ القرارات الفعالة ودعم تحقيق 

األهداف ٠

الضوابط الداخلية

ــى ســيــاســات الــمــجــمــوعــة وإجــراءاتــهــا  تــشــيــر الــمــراقــبــة الــداخــلــيــة إلـ
المحددة  األهداف  بتحقيق  المجموعة  قيام  التي تضمن  وممارساتها 
في االستراتيجية ، وتحقيق أفضل استخدام للموارد اقتصاديًا وارتكاز 
قرارات اإلدارة على معلومات موثوق بها ٠ كما تضمن الرقابة الداخلية 
 ٠ مناسب  بشكل  الملكية  وحماية  المخاطر  من  التخفيف  أمــور  أيضًا 
كما يتم ضمان التوافق مع اللوائح والمبادئ األخالقية المعتمدة من 
والحفاظ  تنظيم  مسؤولية  المجلس  يتحمل   ٠ الداخلية  الرقابة  خالل 
لديها  المجموعة  أن  من  والتأكد   ، وفعالة  كافية  داخلية  على ضوابط 
الرقابة  وكفاية  فعالية  على  وتشرف  اإلرشــادات  من  كافية  مجموعة 
الداخلية ٠ إن إطار الرقابة الداخلية للمجموعة الذي وافق عليه المجلس 
استكماله  يتم   ، للدفاع«  الثالثة  »الخطوط  نموذج  على  يعتمد  والذي 
ونــظــام  ومــســؤولــيــات  مــوثــقــة  وســلــطــات  واضــــح  تنظيمي  بهيكل 
للسياسات واإلجراءات ٠ يتطلب اإلطار من اإلدارة إبالغ لجنة التدقيق 
بالمخاطر على  الصلة  الهامة ذات  بالمسائل  اإلدارة  التابعة لمجلس 
أساس منتظم ومستمر لضمان أن تكون لدى اللجنة والمجلس رؤية 
واضحة للمسائل المادية التي تواجه المجموعة ، وأن يكون لديها ما 
المخاطر  هذه  وإدارة  لتحليل  الالزمة  واألدوات  المعلومات  من  يلزم 

بشكل مناسب ٠ 

تم تطوير إطار العمل باستخدام أفضل المبادئ التوجيهية والمعايير 
الصادر   ،  )٢٠13( المتكامل  اإلطـــار   - الداخلية  الرقابة  فــي  الموضوعة 
 Treadway Commission لهيئة  التابعة  الراعية  المنظمات  لجنة  عن 
قطر  هيئة  عــن  الــصــادر  الــشــركــات  حوكمة  بنظام  لــاللــتــزام    ))COSO

لألسواق المالية ٠

وفًقا للمادة )٢٢( من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لأللسواق 
وتقديمها من  السنوية  ربع  الداخلية  الرقابة  تقارير  إعداد  يتم  المالية، 
قبل المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق . وقد قدم المدقق الداخلي تقارير 
تقييم  على  بناًء  التدقيق  لجنة  إلى  الواجب  النحو  على  الداخلية  الرقابة 
دوريــة ومخصصة  تدقيق  إجــراء عمليات  الداخلية من خالل  الضوابط 
امتثال  وتقييم   . ٢٠٢٢م  المالية  السنة  هذه  في  المخاطر  أســاس  على 
الشركة ألنظمة الرقابة الداخلية عند التحديد وإدارة المخاطر واالمتثال 
التحسينات  للقوانين واللوائح كانت كافية ومرضية مع بعض نطاق 

في مجاالت االستثمار وإدارة المخاطر.

)ICOFR( الضوابط الداخلية على التقارير المالية

قامت المجموعة خالل العام بإجراء تقييم رسمي لمدى كفاية تصميم 
نظام الضوابط الداخلية على التقارير المالية )ICOFR( الذي يتكون من 
عدد كبير من الضوابط الداخلية واإلجراءات الرامية إلى تقليل مخاطر 

األخطاء في البيانات المالية ٠ 

الخارجي  المدقق  قبل  مــن  مستقل  بشكل  مراجعتها  يجب  وهــذه 
بها  المتعلق  التقرير  يكون  أن  ويجب   )KPMG( جي  إم  بي  كي  المعين 

متاًحا على موقع المجموعة اإللكتروني للرجوع إليه.

اإلدارة االكتوارية للمجموعة  10.4
مختلف  في  المجموعة  لدعم  بالمجموعة  االكتوارية  اإلدارة  إنشاء  تم 
، وكــذلــك للتنسيق  ــواري  اكــت ــى دعــم  إل الــتــي تحتاج عـــادة  الــقــطــاعــات 
ومساعدة الفرق االكتوارية الحالية بالكيانات الدولية التابعة للمجموعة 
٠ وتضم القطاعات التي تحتاج إلى الدعم االكتواري إدارتين رئيسيتين : 
إدارة االحتياطي ، المنوط بها ضمان تحوط المجموعة بشكل صحيح 
في  تساعد  التي  ؛  األسعار  وإدارة  المستقبلية،  التزاماتها  لمواجهة 

تقييم وتعزيز ربحية األعمال بأسلوب استراتيجي ٠
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التدقيق الداخلي بالمجموعة   10.5
الــداخــلــيــة  الـــرقـــابـــة  لــنــظــم  مــراجــعــة مــســتــقــلــة  اإلدارة  ــذه  هــ تـــجـــرى 
ــهــا ومــكــامــن  ــت ــي ــة وفــعــال ــمـ ــد تـــلـــك األنـــظـ ــواجــ ــ ــول ت ــ والـــحـــوكـــمـــة حـ
ونظام  المخاطر  إدارة  تشمل  التي  األنظمة  وهــي   ، فيها  الضعف 
كما   ٠ للمجموعة  الــمــالــيــة  الــقــوائــم  ــة  ودقــ األصــــول  وحــفــظ  صــيــانــة 
الداخلية  الــمــراقــبــة  كـــأداة  االمــتــثــال  ووظــائــف  أدوات  فعالية   تــراجــع 
لإلدارة ، والتي تشكل عامل طمأنة لمجلس اإلدارة بوجود نظم رقابة 

داخلية قوية في الشركة تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها ٠ 

المدقق الخارجي.111
للشركة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  فــي  المساهمون  إعتمد 
المنعقد بتاريخ ٢7 مارس ٢٠٢٢م ، تعيين السادة / KPMG - مدققًا خارجيًا 

لعام ٢٠٢٢م ، بناء على توصية مجلس اإلدارة ٠ 

تدقيق  حــول  المستقل«  المدقق  »تقرير  الخارجي  المدقق  قــدم  وقــد 
البيانات المالية الموحدة، والذي يشكل جزًءا من التقرير السنوي لعام 
الحوكمة  لقواعد  االمتثال  حول  المستقلة  المصادقة  وتقرير   ، ٢٠٢٢م 
٢٠٢٢م  ديسمبر   31 في  كما  المالية  لأللسواق  قطر  هيئة  عن  الصادرة 
والفعالية  والتنفيذ  التصميم  بشأن  المستقلة  المصادقة  تقرير  و   ،
التشغيلية للضوابط الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 
٢٠٢٢م رهنا بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية في عام ٢٠٢3م 

.

أسهم رأس المال.121
رأسمال الشركة المصرح به والمصدر هو )3.٢66.1٠1.33٠ رىال( ، مقسم 
ألي  يحق  وال   ، بالكامل  دفعه  جــرى   ، سهم(   3.٢66.1٠1.33٠( عــدد  على 
مساهم - عدا شركة بروق التجارية وحكومة قطر أو الكيانات الحكومية 
- االحتفاظ بحصة تزيد نسبتها على )5٪( من رأس المال ، وبلغ إجمالي 
عدد مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢م عدد )٢٠84( مساهم 
جنسيات  من  ــراد  واألفـ والشركات  والبنوك  الحكومية  الكيانات  من 
مختلفة ، وبلغ عدد كبار المساهمين )٢16( مساهمًا ، وهم من يمتلك 
عدد )مليوني سهم فأكثر( من أسهم الشركة ، مرفق قائمة بأسمائهم 

وعدد األسهم التي يمتلكها كل منهم ٠

وفًقا للمادة )٢8( من نظام الحوكمة ، فإن لدى الشركة سياسة تداول 
من الداخل تحظر الكشف غير المصرح به عن أي معلومات مادية غير 
عامة وتداول أي أوراق مالية للشركة ، بما في ذلك أسهمها أو أدوات 
التمويل من المستوى الثاني من قبل أي شخص في حيازة معلومات 

مادية غير عامة.

العالقات مع المساهمين .131
 وأصحاب المصالح اآلخرين

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين أ. 
الحقوق  بجميع  يتمتعون  الــذيــن  اآلخــريــن  المصالح  وأصــحــاب 
وفقًا  الصلة  ذات  والــلــوائــح  الــقــوانــيــن  بموجب  لهم  المكفولة 

لمتطلبات الحوكمة المؤسسية .
متاحة ب.  لتكون  المالية  والبيانات  المعلومات  بنشر  الشركة  تقوم 

للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح بشكل منتظم وذلك 
عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة ووسائل اإلعالم المختلفة 

إضافة إلى بورصة قطر ٠ 
شهريًا ج.  تحديثه  يــجــري  للمساهمين  بسجل  الــشــركــة  تحتفظ 

قطر  شركة  لدى  المودع  الشركة  مساهمي  سجل  مع  ليتوافق 
لإليداع المركزي لألوراق المالية التي تتولى كافة األمور المتعلقة 

بعمليات تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة ٠ 
الشركة د.  الحصول على نسخة من عقد تأسيس  للمساهم  يحق 

ونظامها األساسي وكافة المستندات األخرى ذات الصلة والتي 
التي  الرسوم  مقابل  وذلــك  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  تحددها 

تقررها الهيئة ٠ 
كــل سهم مــن أســهــم الــشــركــة يــخــول صاحبه الــحــق فــي حصة ه. 

أي  وجــود  حالة  في   ، تمييز  بال  األسهم  من  غيره  لحصة  معادلة 
مبالغ مستحقة للشركة ، يتم فرض قيود على هذه األسهم في 
أو أصولها  سجل المساهمين بمقدار حصتهم في ربح الشركة 
د إسمه في سجل المساهمين  ، ويكون آلخر مالك للسهم ُمقيَّ
لدى شركة قطر لأليداع المركزي لألوراق المالية الحق في قبض 
المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصًا في األرباح أو 

نصيبًا من الموجودات ٠
حقوق و.  حماية  دلــيــل  وضــع  للشركة  األســاســي  الــنــظــام  يضمن 

أيضًا  ويضمن   ، الحقوق  هــذه  ممارسة  وإجـــراءات  المساهمين 
حماية حقوق مساهمي األقلية بوجه خاص في حال أجرت الشركة 

معامالت كبيرة ٠  
األصالة ز.  بطريق  العامة  الجمعية  حضور  في  الحق  مساهم  لكل 

أو الوكالة أو النيابة على النحو الذي تنظمه التشريعات السارية ، 
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من األصوات تعادل عدد 

أسهمه ٠ 
يضمن مجلس اإلدارة حقوق أصحاب المصالح وفقا لما تقضي ح. 

به التشريعات السارية ، كما يضمن المجلس معاملة موظفي 
الشركة وفقا لمبادئ العدل والمساواة بدون أي تمييز ، ويمكنهم 
من اإلبالغ عن شكوكهم حول أية مسائل يحتمل أن تثير الريبة في 
التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غير ذلك، مع حمايتهم من أي 

رد فعل سلبي أو ضرر ٠ 
خالل ط.  للمساهمين  السنوية  العامة  الجمعية  اجتماع  عقد  يتم 

عن  اإلعــالن  ويتم  المالية،  السنة  لنهاية  التالية  األربعة  الشهور 
والقوائم  والتقارير  والمعلومات  البيانات  كافة  ونشر  االجتماع 
المطلوبة لذلك االجتماع بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية، 
ونظام طرح وإدراج األوراق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
األساسي  والنظام   ، قطر  بورصة  في  التعامل  وقواعد  المالية، 
للشركة ، كما يتم توفير صور من هذه األوراق لمن يحتاجها من 

المساهمين بغرض تمكينهم من مناقشة أداء الشركة ٠ 
على ي.  المساهمين،  إلى  اإلدارة  لمجلس  السنوي  التقرير  يشتمل 

سياسة واضحة لتوزيع األرباح ، كما يتم اإلعالن عن موعد صرفها 
فور اعتماد الجمعية العامة للتوزيع المقترح لألرباح ٠ 

تضمن الشركة الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة واحترامها، ك. 
بمصلحته،  تتعلق  معلومات  طلب  مصلحة  صاحب  لكل  ويجوز 
وبطريقة  المناسب  الــوقــت  فــي  تقديمها  الشركة  على   ويــجــب 

ال تهدد مصالح اآلخرين أو تضر بمصالح الشركة ٠

الجمعية العامة السنوية 

تعقد الشركة الجمعية العامة وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في 
القوانين واللوائح بما في  النظام األساسي للشركة وبما يتوافق مع 

ذلك نظام الحوكمة ٠

في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ ٢7 مارس ٢٠٢٢م 
، صادقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

خالل . 1 المالي  ومركزها  الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير 
المستقبلية  والــخــطــة  ٢٠٢1م  ديسمبر   31 فــي  المنتهية  السنة 

للشركة ٠ 
تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢1م ٠ . ٢
ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر لسنة ٢٠٢1م ٠ . 3
توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠٢1م بنسبة )1٠٪( من رأس المال . 4

المدفوع بواقع عشرة دراهم لكل سهم  ٠
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد مكافآتهم البالغ قدرها . 5

)15.5 مليون ريال( ٠ 
تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢1م ٠ . 6
سياسة المكافآت للمجموعة لسنة ٢٠٢٢م  ٠. 7
المالية . 8 للسنة  للحسابات  مراقبين   -  KPMG  / الــســادة  تعيين 
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)٢٠٢٢م( بأتعاب قدرها )1.16٠.٢1٢( ريال ٠

أيضًا صادقة الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في ذات التاريخ 
على ما يلي:

قانون . 1 تعديالت  مع  ليتوافق  للشركة  األساسي  النظام  تعديل 
رقم  بالقانون  الــصــادر  ٢٠15م  لسنة   )11( رقــم  التجارية  الشركات 
قطر  وهيئة  المركزي  قطر  مصرف  وتوجيهات  ٢٠٢1م،  لسنة   )8(

لألسواق المالية ، ومتطلبات العمل بالشركة ٠
في . ٢ نائبه  أو  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  تفويض 

التوقيع منفردًا على المحررات الالزمة لتعديل النظام األساسي ٠

اإلفصاح.141
طبقًا لسياسة االمتثال الخاصة بشركة قطر للتأمين، تحظر الشركة 
السلوكيات أو األنشطة التي تؤدي إلى انتهاك القوانين أو عدم االمتثال 
تظل  أن  يجب   . االمــتــثــال  عــدم  لمخاطر  الشركة  تعريض  أو  للوائح 
تعامالت الشركة مع المنظمين والسلطات القانونية والمدققين وما 

إلى ذلك دائًما شفافة تماًما .

ذلك  في  بما  اإلفصاح  متطلبات  بجميع  تامًا  التزامًا  الشركة  وتلتزم 
القائمة  التشريعات  بموجب  مطلوب  هــو  كما  الــســوق  فــي  اإلدراج 
للمتطلبات  امتثلت  وقــد   ، المختلفة  الرقابية  الجهات  وتعليمات 

المنصوص عليها في هذا الصدد.

ومن أهم هذه المتطلبات نشر المعلومات حول أسهم الشركة من 
وصول  بهدف  والمتعاملين  والمستثمرين  المساهمين  إطالع  أجل 
آن  إليهم بشكل متساو وفي  المؤثرة في أسعار األسهم  المعلومة 

واحد بما يتيح فرصًا متساوية التخاذ القرارات االستثمارية ٠ 

ويتحقق مجلس اإلدارة ، من خالل قسم االلتزام ، من أن جميع عمليات 
وصحيحة،  دقيقة  معلومات  تتيح  الشركة  بها  تقوم  التي  اإلفــصــاح 
المحاسبة  وإرشــادات  لمعايير  مطابقة  للشركة  المالية  التقارير  وأن 
دقة وصحة  الحوكمة لضمان  وتتضمن عملية   ، المنطبقة  والتدقيق 
جميع اإليضاحات الواردة في تقرير حوكمة الشركة تقديم ذلك التقرير 
إلى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة للمراجعة 
قبل مراجعته واعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس اإلدارة لرفعه 
إلى الجمعية العامة . كما تتم مراجعة تقرير الحوكمة وتدقيقه من قبل 

المدقق الخارجي لضمان االستقاللية والمصداقية ٠

وقد تم خالل العام اإلفصاح عن كافة القرارات التي أصدرها مجلس اإلدارة 
والتي تهم  السادة المساهمين وجمهور المستثمرين والمتعاملين 
في أسهم الشركة ، وذلك باإلخطار الفوري لبورصة قطر وهيئة قطر 
 لألسواق المالية ، باإلضافة إلى النشر في الصحف المحلية وعلى الموقع 

اإللكتروني للشركة ٠

كما يتم نشر التقارير المالية المدققة للشركة بالصحف وعلى الموقع 
التجارية  الشركات  قانون  لنصوص  إعماال  وذلك  للشركة،  اإللكتروني 
وتعليمات بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية وقانون مصرف 

قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية ٠ 

الشفافية  لــضــمــان  المفتوحة  االتــصــال  خــطــوط  عــلــى  الــحــفــاظ  يــتــم 
واإلفصاح األمثل ، ويتم تشجيع أصحاب المصلحة على إبداء وجهات 
نظرهم للمجموعة ٠ كما يتم التواصل مع المساهمين المؤسسيين 
ومجتمع االستثمار واالتصاالت العامة من قبل قسم العالقات العامة 
بالشركة ، لدى الشركة سياسة عالقات عامة واتصاالت تتعامل مع 
داخلًيا  المتعددين  المصلحة  وأصحاب  الشركة  بين  االتصال  عملية 
وأصحاب  اإلعــالم  وسائل  مع  العالقات  بناء  يتضمن  وهو   . وخارجًيا 
المصلحة ، والتواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي، وإدارة السمعة، 
واالتصاالت في األزمات. وفًقا للسياسة ، يجب أن يمثل رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة شركة قطر للتأمين أمام وسائل 
المعينين من قبل شركة  الرسميين  المتحدثين  يتم تفويض  اإلعالم. 
قطر للتأمين من وقت آلخر لتمثيل شركة قطر للتأمين أمام وسائل 

اإلعالم لضمان الحفاظ على قنوات االتصال المناسبة.

وخالل عام ٢٠٢٢م ، لم تخضع المجموعة ألية عقوبات تنظيمية مادية 
لعدم االمتثال ألحكام النظام ٠

النزاعات.151
ترفع  لدعاوى قضائية  وتتعرض  التأمين  المجموعة في قطاع  تعمل 
التنبؤ  العملي  غير  ومن   ٠ العادية  أعمالها  سياق  في  ضدها  أو  منها 
بالنتائج النهائية لجميع الدعاوى المقامة ، وال يعتقد مجلس اإلدارة أن 

هذه الدعاوى سيكون لها تأثير مادي على عملياتها.

المسؤولية المجتمعية.161
األخالقية  والقيم  التجارية  النزاهة  معايير  بأعلى  اإلدارة  مجلس  يلتزم 
والحوكمة ، وهو يدرك مسؤولية شركة قطر للتأمين في إدارة شؤونها 
والمسؤولية  واإلنــصــاف  والمساءلة  والشفافية  الحكمة  خــالل  من 
االجتماعية ، وبالتالي ضمان استدامتها مع الحفاظ على مصالح جميع 

أصحاب المصلحة ٠

قطر  شركة  تطلقها  التي  االجتماعية  المسؤولية  مــبــادرات  تتضمن 
الثقافية  الــمــجــاالت  فــي  المجتمعية  للجهود  الــدعــم  تقديم  للتأمين 
، وتخصص المجموعة نسبة )5.٢٪(  والرياضية والتعليمية والصحية 
 ، واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  دعم  لصندوق  المحلية  األربــاح  من 
المدققة  المالية  بالبيانات  ورد  النسبة حسبما  بلغت قيمة هذه  وقد 
مبلغ )11.٠٠4.٠83 ريال( يتم دفعها إلى صندوق دعم األنشطة بعد اعتماد 
تضمنت  كما   ، للشركة  العادية  العامة  الجمعية  من  البيانات  هــذه 
للجواد  الدولي  كتارا  مهرجان  رعاية  بها  االضطالع  تم  التي  المبادرات 
والمشاركة  قطر،  في  والسياحة  والرياضة  للثقافة  للترويج  العربي 
بمجموعة  والترحيب   ، الطبية  حمد  لمؤسسة  بالدم  التبرع  حملة  في 
للتأمين  قطر  شــركــة  ــتــزام  الل وتهيئتهم  الصيفيين  المتدربين  مــن 
الدولي  المعرض  ودعم   ، الوطني في قطر  البشري  المال  رأس  ببناء 
للصيد والصقور للحفاظ على اإلرث الثقافي »سهيل« ، ودعم الحدث 
والتعاون   ،   »Samla« التحمل السنوي لسباق قوة  الوطني  الرياضي 
مع أكاديمية قطر للمال واألعمال في مبادرة »برنامج كوادر‹‹ المصمم 
الخدمات  قطاع   . المستقبل  في  القرار  وصناع  األعمال  قادة  إلعــداد 

المالية والمصرفية . 

الخالصة.171
تلتزم المجموعة منذ تأسيسها التزامًا راسخًا بمتطلبات ومبادئ 

الحوكمة المؤسسية التي أرستها القواعد واللوائح المطبقة ، 
وسوف تستمر المجموعة في تحقيق أرقى المستويات على صعيد 

ثقافة حوكمة مؤسسية مواكبة للمعايير الدولية ٠

وبالله التوفيـق ،،،
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البصمة 
العالمية 

لمجموعة 
قطر للتأمين

قطر
المقر الرئيسي لشركة قطر للتأمين 

شارع التأمين، الخليج الغربي
صندوق بريد 666، الدوحة، قطر

هاتف: 9748٠٠٠74٢+
qatarins@qic.com.qa :البريد اإللكتروني

www.qatarinsurance.com

الفروع

شارع بروة
فيالجيو

الخور
لولو هايبرماركت )الغرافة(

الندمارك )الغرافة(
الميرة )المنصورة(

لولو هايبرماركت )المسيلة(
مركز المدينة

إزدان مول )الوكرة(

إدارة األصول
شركة إبيكور إلدارة االستثمار ذ.

الطابق الثالث، مبنى ملحق قطر للتأمين
شارع التأمين، الخليج الغربي

الدوحة، قطر

إقليمي 

إ.ع.م. 

مكتب فرع دبي
٢1٠ مبنى مركز الدانة

شارع آل مكتوم، ديرة 
ص. ب.: 4٠66، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 4٢٢٢4٠45 971+ 

qicdubai@qicuae. :البريد اإللكتروني
com

www.qicuae.com

مكتب فرع أبو ظبي 
محل رقم 1، الطابق األرضي

مبنى المنارة بالزا
مقابل مركز مدينة زايد للتسوق، 

شارع المرور
ص.ب: 73797، أبو ظبي، اإلمارات 

العربية المتحدة 
هاتف: ٢6769466-971+

qicabudh@ :البريد اإللكتـروني
 qicuae.com

www.qicuae.com

ُعمان 

مكتب شركة قطر للتأمين في 
عمان 

الطابق الرابع، مبنى مركز النورس 
التجاري، 

رقم الشارع ٢81، 
بالقرب من بنك اتش اس بي سي

الخوير
سلطنة عمان 

هاتف: ،٢4765333 968+
فاكس: ٢4765399

فرع الخوير، الطابق األرضي 
مبنى مركز النورس التجاري، 

رقم الشارع ٢81، 
بالقرب من إتش إس بي سي، الخوير، 

سلطنة عمان 
هاتف: ٢4765٢13 968+

مبنى فرع الخوض رقم 312
بلوك رقم 331، 

اسم الشارع: الخوض التجاري 
هاتف: .٢4765٢٢4 968+ 

فاكس: ٢4765٢34 968+
فرع المعبيلة، محل رقم 811 م

مبنى 811 
قطعة أرض رقم ٢٢٢3، بلوك رقم 355، 

مابيال،
سلطنة عمان 

هاتف: ٢4465٢33 968+

متجر فرع نزوى 
رقم 6، قطعة األرض رقم 87٢،

فارق، نزوى، 
سلطنة عمان

هاتف: ٢4765٢43/44 968+ 
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فرع صاللة
بناية الرازيخ، 

متجر رقم 5 و 6، 
سوق صاللة المركزي

هاتف: 9٠69٠855 968+

فرع عمان أفينيوز مول
متجر رقم 1٢- أ )الطابق السفلي(، 

شارع السلطان قابوس، 
مسقط، سلطنة عمان 

هاتف: ٢459٢٢11 .٢4765٢35 968+
فاكس: ٢4765٢39 986+

فرع العامرات 
رقم البناية: 9٠4.

رقم المحل: 1، بلوك رقم: 415، شارع رقم: 
 15٢٢

بجانب فرع عمانتل الجديد، 
شارع الهاجر، العامرات، 

سلطنة عمان
هاتف: ٢488٢713 968+

فرع صحار
الوقبة، صحار، 
سلطنة عمان 

شارع رقم: 15٢٢ 
هاتف: 9٢878٠97 968+

الكويت

المقر الرئيسي لمكتب الكويتية القطرية 
للتأمين 

الطابق الثالث، 
برج أحمد،

شارع الخليج العربي،
الشرق، الكويت، صندوق بريد: ٢5137 

الصفاة: 1311٢ هاتف: ٢٢٠6441٢ 965+ 
فاكس: ٢٢٠64413 965+

 qic@qickwt.com :البريد اإللكتـروني 
www.qickwt.com :الموقع اإللكتروني

الدولية 

قطر للتأمين العالمية
شركة أنتاريس جلوبال مانجمنت ليميتد، 

المملكة المتحدة 
هاتف: 19٠٠ 7959 ٢٠)٠( 44 + 

www.qicglobal.com

قطر للتأمين أوروبا المحدودة، مالطا 
هاتف: 8888 ٢٠9٢ 356+ 

 QEL-info@qiceuropeltd.com :البريد اإللكتروني
 www.qiceuropeltd.com

شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة 
فرع المملكة المتحدة

هاتف: 877٠ 598 ٠٢٠3 44+ 
 QEL-info.uk@qiceuropeltd.uk :البريد اإللكتروني

www.qiceuropeltd.uk

إعادة التأمين 

أنتاريس إلعادة التأمين  - برمودا 
شركة أنتاريس إلعادة التأمين المحدودة 

هاتف: 5٠٠٠ 4٠٠ 441 1+ 
 .www.qatarreinsurance

أنتاريس إلعادة التأمين - زيوريخ 
المقر الفرعي، هاتف: 8585 ٢٠7 44 41+ 

www.qatarreinsurance.com

أنتاريس إلعادة التأمين - لندن 
المقر الفرعي، هاتف: 87٠٠ 598 ٢٠3 44+ 

www.qatarreinsurance.com

أنتاريس في لويدز 
وكالة أنتاريس لإلدارة المحدودة

المملكة المتحدة 
الهاتف: 19٠٠ 7959 ٢٠ )٠( 44+ 

info@antaresunderwriting. :البريد اإللكتـروني
 com

 www.antaresunderwriting.com

أنتاريس - سنغافورة 
شركة أنتاريس لالكتتاب في آسيا بي تي إي. ليمتد، 

سنغافورة 
الهاتف: ٢79٠ 911 656 + 

info@antaresunderwriting.com :البريد اإللكتـروني



النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

صندوق المعاشات الهيئة العامة 157737
10,59٪345,902,488للتقاعدوالتأمينات اال جتماعية

5,37٪175,418,260شركة بروق التجارية263475

صندوق المعاشات العسكريالهيئة العامة 3453647
3,85٪125,786,674للتقاعد

3,83٪125,210,960المانع كابيتال القابضه4297357

3,40٪111,156,367خالد حمد عبدهللا جاسم ال ثانى5555

2,88٪94,185,410يوسف حسين على عبدهللا كمال6320

2,32٪75,871,200خالد محمد على عبدهللا ال ثانى7554

2,01٪65,631,614حمد جاسم جبر محمد ال ثانى860000

1,99٪65,000,953محمد يوسف حسين على كمال956494

1,72٪56,223,400الهرماس لالستثمار10396267

1,66٪54,265,032خليفه خالد حمد عبدهللا ال ثانى117153

1,51٪49,463,715شركة المرقاب كابيتال1260187

1,25٪40,679,510المالحه القطريه132016

1,04٪34,119,400خليفه عبدهللا النعمه14616

1,01٪32,950,630احمد يوسف عبدهللا فخرو15676

1,00٪32,662,000عبدهللا خليفه عبدهللا العطيه16164
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النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

17293295KBH HOLDING LIMITED30,000,000٪0,92

0,82٪26,698,140على يوسف حسين على كمال1847240

0,81٪26,451,348ادخار للتجارة والمقاوال ت19511115

0,80٪25,982,660الغارية لالستثمار العقاري20230700

0,77٪25,300,000شركه الجيده للسيارات والتجاره214796

0,77٪925,291,080 صندوق وادي السيل22256404

0,75٪24,416,080شركه ابراهيم بن يوسف جيده واوال ده237108

0,73٪24,005,620حالول لالستثمار العقارى2486575

25399781
 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

INDEX FUND
22,981,305٪0,70

0,68٪22,130,010شركة بوزوير للعقارات26196285

0,67٪21,971,085فكتور نظيم رضا اغا2763645

0,66٪21,445,370حمد القابضه28294444

29399751
 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK

INDEX FUND
21,014,547٪0,64

0,63٪20,732,400الحيدر العالميه العقاريه30292658

0,61٪20,042,770ناصر ابراهيم حسن الهيل31341

0,61٪20,000,000شركه حسن حسن المال واوال ده للتجاره32641

0,56٪18,444,400شركة ابناء عبدالجليل عبدالغنى ناصر للتجاره33196202
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النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

0,54٪17,611,820شركة الفردان لالستثمار344800

0,53٪17,437,834جهاز قطر لالستثمار35604

0,52٪17,000,000احمد عبدالرحمن المانع36682

0,50٪16,243,260ورثةامنه عبدهللا محمد الغزال3716453

0,49٪15,866,710حسن علىاكبر غلومرضا رضوانى38888

0,48٪15,739,800ورثة محمد وسلطان ابناء يوسف عبيدان فخرو3917819

4014498ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF15,185,423٪0,46

0,46٪815,047,000 صندوق وادي السيل41256403

0,46٪14,970,610ايجل للتوكيالت التجارية4275177

0,46٪14,937,210الداودية كابيتال43219321

0,45٪14,856,425حيدر القابضه44297459

0,45٪14,630,040مشعل بن حمد بن خليفه ال ثانى واخوانه45552

0,44٪14,228,520احمد على اكبر على اكبر467116

0,43٪14,180,660محمد مبارك صالح الخليفى47404

0,43٪14,093,030محمد داود محمد حسين ابوكشيشه48402

0,41٪13,543,970خالد عبدهللا حسين نعمه النعمه49623

0,39٪12,891,510فاطمه حسن المال الجفيرى50430

0,39٪12,773,460شركه راس ركن لالستثمار العقاري5187170
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النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

0,38٪12,310,111وقود لفحص المركبات فاحص5299950

0,36٪11,900,000جاسم محمد جيده535925

0,36٪11,796,330الوجبة لتطوير االعمال545198

5518790NORGES BANK11,200,000٪0,34

0,34٪11,194,500احمد عبدهللا احمد الخال56750

0,31٪10,226,000فهد سعيد احمد الفقيه العمودى576565

0,31٪10,150,700حسن على يوسف على الدرويش581439

0,31٪9,965,185عبدالرحمن سعود فهد جاسم ال ثانى5912215

0,30٪9,721,880مى عبدهللا حسين نعمه النعمه60392

6121764
 INTERTRUST EMPLOYEE BENEFIT TRUSTEE

LIMITED
9,686,460٪0,30

62296971
 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY

 INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK
MARKET INDEX TRUST II

9,643,155٪0,30

0,29٪9,500,000علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف63172107

0,28٪9,162,700مجموعة الكمال الدوليه64200480

0,28٪9,160,000فاروق عبدهللا حسين نعمه النعمه65174

0,27٪8,865,560يوسف احمد الباكر66843

0,27٪8,731,130تميم حمد جاسم جبر ال ثانى6773110

0,27٪8,731,130فالح حمد جاسم جبر ال ثانى6886868

0,27٪8,731,130نيست كونسلتنسي69295858
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النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

0,26٪8,370,190على محمد الخاطر70479

0,25٪8,037,900وصيه المتوفىناصر خالد خميس الربان7156796

0,23٪7,432,680نفيسه احمد محمد احمد72223

0,21٪7,000,000بنك الدوحه73667

0,21٪6,941,566شمالن مرزوق شمالن على الشمالن7419042

75296308DAWODIA INVESTMENTS III6,832,400٪0,21

0,21٪6,805,711البنك التجارى القطرى761533

0,21٪6,778,455نوريه مرزوق الشمالن77266755

0,20٪6,604,488شريده سعد جبران الكعبى78228

0,20٪6,521,360عبدالرحمن يعقوب الجابر79486

0,20٪6,507,810شركه مرزوق الشمالن واوال ده8056643

81396380
 DIVERSIFIED GROWTH COMPANYQIC GCC

EQUITY FUND
6,486,471٪0,20

0,20٪6,480,650عبدهللا احمد ال ثانى82169

0,20٪6,422,650مازن جاسم جيده835343

0,19٪6,083,500ناصر خليل ابراهيم يوسف الجيده84340

0,18٪6,009,120عبدالعزيز حسين صال ت851216

0,18٪6,000,000خليفه جبر خليفه طوار الكواري8695409

0,18٪6,000,000بنك قطر الوطنى87666
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النسبةعدد األسهماإلسمرقم المساهمم

0,18٪6,000,000يوسف عبدهللا حسين نعمه النعمه88184

0,18٪5,956,160يوسف جاسم فخرو89324

0,18٪5,945,400احمد ناصر العبيدان905029

0,17٪5,539,488محمد عبدهللا زيد ال محمود9134525

0,17٪5,523,280محمدنور عبدهللا محمد العبيدلى92391

0,17٪65,485,320 صندوق وادي السيل9311228

0,16٪5,322,510العديد لالستثمار العقاري94296061

9523663
 EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION

EQUITY INDEX NONLENDABLE FUND
5,259,949٪0,16

96297315QE INDEX ETF5,251,500٪0,16

0,16٪5,142,220نواف جاسم جيده975127

0,16٪5,135,130سعد عبدالعزيز سعد ال سعد الكوارى985750

0,16٪5,070,000ماجد سعد راشد ال سعد99753

0,15٪5,004,420على سعود عبدالعزيز جاسم ال ثانى100549

0,15٪5,000,000غاده عبدهللا حسين نعمه النعمه101424

0,15٪4,814,290فاطمه على المسلمانى1025406

0,15٪4,800,000شركة المجاز لال ستثمار ذ.م.م103272787

0,14٪4,704,890ناصر عبدالرحمن تلفت104339

0,14٪4,674,140ناصر عبدالرحمن درويش فخرو1054394
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2022
التقرير السنوي




